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 هیترك کیتیدروپلیه در یکیدرولیه تيمأمور ابعاد تحلیل
 

 3ابراهیم حاجیانیو  *0آبادی، حجت میان0سیده زهرا قريشی

 
 چکیده

بب یافتگی و تغییر اقلیم سهای نوین جهانی از جمله میل شدید به توسعهچالش
ابع آبی ای که منشده به گونه «و هویت آبسیاست، امنیت، »پررنگ شدن پیوند 

 رو،ز اینااست.  شده تبدیل سیاسی نفوذ و اهداف یشبردپ یابزار نرم برابه یک 
تنیده آب و سیاست درکنار عواملی همچون به اندرکنش پویا و درهم توجه

 یا،در منطقه بشدت پرتنش غرب آس یژهبو یا،دننقاط مختلف در تغییرات اقلیمی 
کیه تر آسیا، غرب کشورهای میان دراست.  شده برخوردار زیادی یاربس یتاز اهم

 از بیش از پیش استفاده درصدد اخیر هایدهه در که کشورهایی است از جمله
 و ییاسس راهبردهای پیشبرد اقتصادی، قدرت ایجاد راستای در خود آبی منابع

 با و یلیتحل و توصیفی روش بامقاله  این. بوده است آبی هژمونیبه  دستیابی
سه  قالبر د یهترک یدرولیکیِه یتمأمور تشریحبه ای کتابخانه منابع به اتکاء

 های انتقالطرح های این کشور،سازی آبآبی داخلی و ملی هایدسته از پروژه
سازی از منابع آب و در نهایت، و فرصت مجاور کشورهای به ترکیه از آب

سازیِ اقدامات هیدروپلیتیکی مشروعیت و فرامرزیالمللی و بین آبی هایپروژه
 را شورک این هیدروپلیتیکی رویکردبا  هاطرح این ارتباطو  پردازداین کشور می

در چگونه  ترکیهداده خواهد شد  نشان بر این، عالوه. دهدمی قرار واکاویمورد 
ر رویکرد یدکترین حاکمیت مطلق سرزمینی تغی ازظاهر و صرفاً در مقام اظهارنظر 

 واسطه بهاستراتژیک و  ی دارد بنابر دکترین عمقسعاما در عمل  ؛داده است
مجاور  یرغ و برخی کشورهایمجاور  کشورهای ،هیدرولیکی مأموریت رویکرد

ت نشان نتایج مطالعا. نماید کشور هیدروپلیتیکی اینبه اقدامات  وابسته را خود
آب در  کمیابی جبران هدف با صرفاً هاطرح این شدن دهد که مطرحمی

 کمبود از کوچکی بسیار بخش تنها انتقالی آب حجم زیرا نیست؛ کشورهای مقصد
ها، بسیاری از این طرح که درحالی. کند جبران تواندمی کشورهای هدف را

 همراه هب بسیاری محیطیزیست و امنیتی ها و تبعات اقتصادی، اجتماعی،هزینه
ها تراتژییکی از اس ،بشر اتیح یبرا منبع نیتریضرور به یوابستگ جادیا. دارند

 .در منطقه بشدت بحرانی غرب آسیا است قدرت بکس یبرا و ابزارهای ترکیه
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Abstract 
New global challenges such as strong willingness to 

development and climate change highlighted politics, security 

water, and identity nexus so that water resources have become 

a soft tool for achieving political goals. Therefore, it is 

important to pay attention to the dynamic and complex 
interactions between water and politics throughout the world, 

especially in Western Asia as a highly stressed region. Among 

the West Asian countries, Turkey is one of countries that has 

been using a considerable part of its water resources to build 
economic power, advance political strategies and achieve 

Hydro-hegemony in recent decades. This paper describes 

Turkey’s hydraulic mission in three categories: domestic 

hydraulic mission projects and nationalize its waters, water 

transfer projects from Turkey to its neighbors and gets the 

opportunities from its waters, last but not the least, 

transboundary water projects and legitimize its hydropolitical 

actions. In addition, it will be shown how Turkey's government 
follows up the absolute territorial integrity in their discourses, 

but in practice, they apply Strategic Depth Doctrine and 

adopted Hydraulic Mission. Generally, Turkey tries to 

dominate its neighboring and some non-neighboring countries 
by Turkey’s water and its hydropolitics actions. The results of 

this study show these projects are not merely aimed at 

compensating water scarcity in destination countries. Because 

the volume of water that will be transported can only 
compensate for a very small fraction of the water scarcity. 

While they can cause serious economic, security and 

environmental challenges. Water dependency, as the most 

indispensable resource for human life, will be one of Turkey's 
strategies and tools for gaining power in the highly critical 

Western Asian region. 
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 مقدمه  -0

جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نشان داد امنیت تنها در 
(. باری Rostami and Naderi, 2015شود )بعد نظامی خالصه نمی

نگاه تَک بُعدی به نظریاتِ سنتیِ امنیت را چالش کشید و ابعاد  1بوزان
 امنیت را به پنج بُعد امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی،

 لذا یکی از ابعاد محیطی توسعه داد.عی و امنیت زیستامنیت اجتما
زیست است امنیت، در شکل جدید، مباحث مربوط به امنیتِ محیط

(Rostami and Naderi, 2015 .)ترین مسأله آب یکی از مهم
 حیاتی با ماهیتی منبعی ،آبزیستی است. های امنیت محیطلفهمؤ

 ای، ملی و بین المللی(ن مختلف )محلی، منطقهمدخالبین ذیاشتراکی 
 یترا به رسم یو اجتماع اقتصادی سیاسی، مرزهای که است

 این دیگر، سویی از .(Mianabadi, 2016; Selby, 2005) شناسدینم
 و یستماکوس کل برای و نیست بشر انحصار در تنها استراتژیک منبع

ر حائز اهمیت د هنکت .است حیاتی زمین موجودات و عناصر تمام حیات
کسب امنیتِ آبی تنها در گرو آبی آن است که  مسائلخصوصِ 

بلکه  (Juvonen, 2015)بخشِ آب نیست  هتنیدحکمرانیِ مسائلِ درهم
 امنیت آبی، از خارج از بخش آب بر در این زمینهها بسیاری از محرک

حت اغلب ت مدیریت منابع آب فرآیندبه همین دلیل، هستند.  گذاراثر
از جمله راهبردها و های دیگر اتخاذ شده در بخش تأثیر تصمیمات

ها و امنیت انرژی، زیرساختهای کشاورزی و غذایی، سیاست
Grigg, 2019; Gupta and Pahl-) گیرندتکنولوژی نیز قرار می

Wostl, 2013) . 
 

 یاستآب و س 3تنیدهدرهم تأثیرگذاری و تأثیرپذیریائل سبب این مس
 دهش یکدیگربر تنیدگی آب و امنیت ملی کشورها و به تبع آن، درهم

را  های آبیمسائل و چالش تا جایی که .(Mianabadi, 2016) است
 ,Iyob)در نظر گرفت جدای از مسائل سیاسی و امنیتی  تواننمی

ت بر اند رقاباز سویی دیگر، بسیاری از محققان استدالل کرده .(2010
ویت ــه اــو استفاده از آب، ارتباط مستقیمی ب سر کنترل، دسترسی

 ;Haftendorn, 2000ان یک سرزمین دارد )ـردمـملی م

, 2011Ruettinger et al. تاریخ و هویت(. از آنجایی که مسائل آبی با 
ی از امنیت ملی اند و همچنین جزیآمیخته شدهجوامع درهم 2ملی

با مناسبات و مناقشات  شوند؛ لذا مواجهه راهبردیها محسوب میدولت
 تنیده خواهد بودای درهمآبی برای سیاستگذاران در این حوزه، مسأله

(Zeitoun et al., 2019.) 

 

 
1. Barry Buzan 

2. Complex 

3. National Identity 

ک ی «و هویت آب ،سیاست، امنیت» هتنیدپیوند درهم براین اساس،
ی برداربهره سیاستگذاری راهبردی و همچنین مهم و اثرگذار در هجنب

این پیوند به حدی حائز اهمیت است که  .از منابع آبی مشترک است
زیستی و شدن، احاطه بر مسائل محیط 9ها برای هژمونابر قدرت

ویژه آب را به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار خود قرار به
و منابع آب  5ریز فرامرزیـهای آبوضهـها در حن چالشــاند. ایداده
المللی، که بین دو و یا بیشتر از دو کشور مشترک هستند، بسیار بین

مهار  کنترل وها برای تالش دولت ، اغلببراین اساسشدیدتر هستند. 
یا با هدف کسب قدرت سیاسی برای مشترک های آبریز حوضه هایآب

ا با و ی اقتصادی )عمدتاٌ کشورهای باالدست( -تأمین منافع سیاسی
نابع آبی مشترک برای تأمین نیازهای جوامع هدف کسب سلطه بر م

)عمدتاٌ کشورهای با استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی  خود
 .گیردصورت می دست(پایین

 
دهد که ایدئولوژی غالب برای های آبی نشان میمروری بر پارادایم

یکی، های هیدرولها و سازهکسب سلطه بر طبیعت، استفاده از زیرساخت
های بزرگ مقیاس آبی بوده است مرتفع و توسعه سازهساخت سدهای 

(Molle et al., 2009 .) ،های آبریز های حوضهبرای مهار آببطورکلی
 حوزهدر  6«یدرولیکیه یتمأمور»استراتژی بنام یک استراتژی کلی از 

یان ب هیدرولیکی مأموریتتفکر . شوداستفاده می زیستآب و محیط
ز آن ا نتواند و انسان یزدبر یانوسکه به اق یکه هر قطره آب کندمی

 واسطهب هادولت ،با این تفکر. شودمی محسوبتلفات  کند، ایاستفاده
 حد تا را آب ها،رودخانه جریان مسیر در هیدرولیکی هایسازه توسعه
این  .(Wester, 2009) کنندمی ذخیره انسان مصرف برای ممکن

وسوم م هدوم قرن بیستم به کشورهای درحال توسع هاستراتژی در نیم
نظیر کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا ورود  به کشورهای جنوب

 ،ی این منطقهکشورها میان . در(Balali et al., 2011) پیدا کرده است
 از هدرصدد استفاد یراخ هایهکه در دهاست  ییکشورهاجمله از  ترکیه
 راستای در استراتژی مأموریت هیدرولیکیآبی خود و بکارگیری  منابع
 یژمونهبه  دستیابی و سیاسی اهداف پیشبرد اقتصادی، قدرت ایجاد

 منابع ازمنطقه که  یکشورها یرکشور برخالف سا ینا. است بوده یآب
 است شتال دردارد و  یشتریب یمنابع آب برخوردارند، چشمگیری ینفت
استراتژی مأموریت  قالبدر ی متعدد آب هایطرح یاجرا و یفبا تعر تا

و بدون توجه به ابعاد و تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،  هیدرولیکی
 یخود در برابر منابع نفت یمنابع آب از ،هااین طرح محیطیِو زیست
 کند. استفاده فارسخلیج ی حاشیهکشورها

 

4. Hegemony 
5. Transboundary River Basins 

6. Hydraulic Mission 



 

 

 

 0366، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال شانزدهم، شماره 

Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR) 

216 

 

های راهبردی ترکیه ضمن بررسی سیاست بر این اساس، در این مقاله
 هایپروژه که داده خواهد شد ای، نشانحوزه مسائل آبی منطقهدر 

 اخلد در ایسازه هگانده هایابرپروژه ترکیه در کنار فرامرزی آب انتقال
 سایردر  که یآب هایپروژهدر  یهترک اقدامات و همچنین کشور این

دارد، چگونه اهداف راهبردی این کشور در دست اجرا  کشورهای منطقه
 و حتی برخی کشورهایکشورهای مجاور  را دنبال نموده ودر منطقه 

 این نمایند.را وابسته به اقدامات این کشور می غیرمجاور با ترکیه
پژوهش علمی،مجامع  گذاران،سیاست متأسفانهه ــاست ک یدرحال

کشور، ی اثرگذار در هاهای راهبردی در داخل کشور و همچنین رسانه
 پروژهمحدود به  تنها راآب  حوزهدر  ترکیه هایفعالیت و اقدامات

 الشتبر این اساس، در این مقاله  .اندکرده)گاپ(  یشرق جنوب یآناتول
 یتمورمأو مالحظات جدی درباره  المللیینو ب یابعاد داخل ابتدا شودمی

 شود. سپس واکاوی به مثابه چارچوب نظری این مقاله لیکییدروه
 آبی هایاستسیو  اقلیم اجمالی یبررس با یهترک یدروپلیتیکه یتوضع
 یهترکآبی  هایابرپروژهدسته از  سه ،از آن پس. شوندمی تحلیل آن

 به ترکیه از آب انتقال -2 و فرامرزی -3 داخلی، هایپروژه -1)
 رویکردبا  هاطرح این ارتباطو  گردندیم ی( معرفمجاور کشورهای

 .گیردمی قرار واکاوی موردمنطقه  در کشور این هیدروپلیتیکی
 

 پیشینه تحقیق -0

این تحقیق بر اساس تلفیق دو دسته از مطالعات انجام شده است. دسته 
سب ابزار ک هایی هستند که به نقش منابع آبی به مثابهاول پژوهش

معتقد است  Cullather (2002(اند. قدرت و اقتدار اشاره کرده
نیافته که در صدد ایجاد توسعههای های در حال توسعه و دولتدولت

توسعه و حرکت به سوی مدرنیته هستند، ساخت سد و اصالحات اراضی 
 Molleدانند. همانطور که ناپذیر میرا برای رشد و ترقی، اجتناب

جایی که آب جاری است، قدرت نیز »استدالل کرده است  2009)(
شتر استدالل وی آن است که هدف از ساخت سدها بی 1«.جاری است

دستیابی به منافع ژئوپولیتیکی است تا دستیابی به منفعت اقتصادی 
معتقد است کنترل رودخانه به واسطه  Kraak (2012)برای جامعه. 

نفعان در منابع آبی رودخانه به مثابه حکمرانی بر گروهی از ذی ،سد
مأموریت هیدرولیکی در صدد  واسطهها به است. به همین دلیل، دولت

مدخالن آن رودخانه هستند. این درحالی است که بر ذی کسب سلطه
هایی برای جامعه الزاماً منافع اقتصادی یا منافع اجتماعی چنین پروژه

نیز  Nagheeby and Warner (2018( به همراه نخواهند داشت.
مدخالن معرفی مردان بر ذیمنطق توسعه ساخت سد را تسلط دولت

 
1. Flows of Water, Flows of Power 

2. Absolute Territorial Sovereignty  

3. 1000 Small Dams in 1000 Days  

 دستیابی به اهداف سیاسی پیگیری کرده و معتقدند ساخت سدها برای
شود. بطور کلی این دسته از محققان، مأموریت هیدرولیکی و می

های عظیم آبی را به عنوان یک راهبرد سیاسی برای کنترل فضا، سازه
 Cullather, 2002; Molle et) اندمردم، آب و قدرت معرفی کرده

al., 2009 )طق تفسیر های هیدرولیکی با منو معتقدند زیرساخت
شوند، در حالی که بر قدرت سیاسی توسعه اقتصادی ساخته می

,.Molle et al  ;2009) مردان در جامعه اثرگذارنددولت

Swyngedouw, 1999.)  برای نمونه)Rusca et al. (2018  به
یری گدر شکلهای بزرگ مقیاس آبی سازه و هابررسی نقش زیرساخت

اند. بررسی آنها نشان داد که پرداختهکشورهای جنوب صحرای آفریقا 
های داخلی و خارجی اثرپذیر های آبی بطور مستقیم از سیاستپروژه

هستند و برای نمونه، اصول و اهداف مأموریت هیدرولیکی در کشور 
، به دلیل مسائل داخلی و 3112تا  1479های موزامبیک بین سال

بررسی ابعاد مأموریت نیز به  Menga (2016(خارجی تغییر یافته است. 
های فرامرزی مشترک پرداخت. او نشان داد هیدرولیکی در رودخانه
های آبریز فرامرزی راهی برای دفاع از هویت ساخت سد در حوضه

ای و در نهایت به رسمیت شناختن حاکمیت ملی، افزایش نفوذ منطقه
  بر منابع فرامرزی است. 3مطلق سرزمین

 
تحلیل  طور مشخص به هایی هستند که بهپژوهش ،دسته دوم

 Visage etبرای نمونه، اند. مأموریت هیدرولیکی کشور ترکیه پرداخته

)al. (2018 های آبی در استان ازمیر ترکیه معتقدند توسعه زیرساخت
اهدافی فراتر از توسعه  2«روز 1111سد کوچک در  1111»برای پروژه 

دنبال دارد. آنها استدالل کردند که هسطح زیرکشت و آبیاری مزارع ب
تواند قدرت و اقتدار دولت را در مناطق روستایی هایی میچنین پروژه

 Conkerای، نظیر تقویت کند. در مقابل، برخی محققان عمدتاً ترکیه

)and Hussein (2019 ِمعتقدند که استراتژیِ فرامرزیِ مأموریت ،
ت، اما ای بوده اسثبات منطقههیدرولیکی ترکیه با هدف بهبود صلح و 

های اجتماعی، کشورهای مجاور چنین اقداماتی را عامل چالش
 Conker and Hussein (2019( دانند.اقتصادی و سیاسی می

، در یک بیانیه اذعان 9معتقدند بنابر آنچه مصطفی کمال آتاتورک
ترین شعار به اصلی 5«صلح در خانه، صلح در خارج از کشور»داشت: 

یه تبدیل شده است. این در حالی است که شواهد و مطالعات مقاله ترک
 ترین منبع برای حیاتدهد ایجاد وابستگی به ضرورینشان میحاضر 

ای برای کسب قدرت خواهد بود و ترکیه نیز با توجه به بشر، وسیله
دکترین عمق استراتژیک به جد به دنبال هژمون شدن در منطقه غرب 

تا  در تحقیقات قبلی پژوهشی که باید گفت ،اساسبر این  آسیا است.

4. Mustafa Kemal Atatürk ( جمهور ترکیهاولین رئیس )  

5. Peace at Home, Peace Abroad  
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های آبی ترکیه، نسبت آن با مأموریت کنون یک توصیف جامع از پروژه
سازی و بررسی ابعاد ملی همچنین هیدرولیکی این کشور و

از منابع آبی به مثابه رویکردی برای استفاده بیشتر از  سازیفرصت
 ارائه نشده است. منابع آبی

 

 نظری چارچوب -3

 یکیدرولیه تيمأمور یاستراتژ ابعاد -3-0

 طهواسمأموریت هیدرولیکی با تصور و فرض آنکه مناطق خشک به 
دور  یهسدهای بزرگ، پمپاژ آب زیرزمینی و انتقال آب از فاصل

منابع آب  مدیریت هتوانند به مناطق صنعتی تبدیل بشوند وارد عرصمی
 ستها بوده اشده است و هدف آن بصورت کلی گلستان نمودن بیابان

(al., 2011 Balali et .)ییدرلیکه یتمأمور یا آبریز هحوض مهار تفکر 
دچار بحران  یکاکه کشور آمر زمانی 1421 هده در یلبار اوا یناول یبرا
 1روزولت ینفرانکلدولت  زمان، آن دربود مطرح شد.  یاقتصاد یدشد
 هپروژ یکاآمر یشرقدر جنوب یتوسعه مناطق اطراف دره تنس یبرا
 3یدره تنس یطرح، سازمان عمران ینکرد. بر اساس ا یطراح یایژهو
سازمان منصوب شد. این  یسرئبه عنوان  2یلینتالل یویدد یس وسأت
 یتوضع مشکالت و بهبود یرا جهت بررس یناز متخصص یمیت یلینتالل

 برای ی،دره تنس یآن مناطق گرد هم آورد. سازمان عمران یاقتصاد
 هایسازه واسطه به آبریز هایحوضه مهار ی،اقتصاد یتبهبود وضع

 را یهیدرولیک مأموریت که نگاهی. دادند پیشنهاد رامانند سد  یبزرگ
 هر رد آبی هایپتانسیل معتقدند ایعده که است آن ساخته برجسته
. گیرند قرار استفاده مورد 9انسانی نیازهای برای تنها باید ،آبریز حوضه

قدرت صرفاً با هدف کسب  یزآبر هایهحوض هایآب مهارکه در حالی
در  که آب ذاتی ماهیتبا  یت،کسب مشروع یاو  یاسیس ی،اقتصاد

 در تناقضشود، شمرده می برخی نظریات جزء حقوق اولیه بشر نیز
 ست.ا

 
 هتفاداس بدون که آبی قطره هر هیدرولیکی، یتمأمور دیدگاه اساس بر

 تیصنع هدور طول در پارادایم این. است رفته هدر بریزد دریا به بشر

 
1. Franklin Delano Roosevelt  

( یکامتحده آمر یاالتا جمهوریسرئ یندومویس )  
2. Tennessee Valley Authority (TVA)  
3. David Eli Lilienthal  

( بوده است نیز در طرح عمران خوزستان یراناز مشاوران دولت ااو  ) 
حاکمیت انسان  -1. در علم جغرافیا دو دیدگاه همواره مورد توجه بوده است: 9

 تواند به کمکبر طبیعت، در این دیدگاه انسان ارباب طبیعت است و می
های محیطی را بر طرف سازد و بر شرایط محیط مسلط تکنولوژی، محدودیت

ای از عده 1421تا  1431های حاکمیت طبیعت بر انسان، در دهه -3گردد. 
جغرافیدانان به تسلط قاطع محیط طبیعی بر فعالیت انسانی اعتقاد داشتند. 

 هتوسعد. ش فراگیر هادولت توسط آب منابع بر کنترل یشافزا با شدن،
 بیشتر لکنتر با که کرد مهیا کشورها برایرا  امکان این نیز تکنولوژی

 بشری دنامحدو نیازهای تأمین برای را استفاده بیشترین آب، منابع بر
 مأموریت اما. (Conker and Hussein, 2019) باشند داشته

با  هاتدول کهکه عبارت است از این دارد نیز دیگری هجنب هیدرولیکی
خود  رایب یشترب یتمشروع یجادبه دنبال ا ،یاستراتژ ینا یریبکارگ

 نمادی( یآب ایسازههای زیرساخت یجاد)ا یاقدامات ینچن یراهستند. ز
 هیندو آ گذشته یخو با تار هستند یزها ندولت یمل هویتِ برای
سد  ،نمونه ی. برااستمرتبط  یزن مختلف هایدورهدر  مرداندولت

 ینآن سرزم 6یخیتار هاییشهشهر آتن را با ردر کشور یونان،  5ماراتن
هر ش نشد یو غرب مدرنیتهاز  ینماد ینهمچن و مرتبط ساخته است

 چون عظیم هایسازهاز سوی دیگر،  .(Kaika, 2006)است  یزآتن ن
 امن ثبت صدد در هاآن و هستند مرداندولت افتخار یهمای اصوالً سد

 ردبه ظاهر  شاناقدامات هستند؛ زیرا بدین واسطه، هاسازه این بر خود
و سد  یهدر ترک 7سد آتاتورک نمونه برای. خواهد شد ماندگار تاریخ
 Fasihi) هستند هایینامگذاری چنین از یهایدر اردن نمونه 2طالل

Harandi, 1395 .)در سد ساخت قول یا هیدرولیکی مأموریت هوعد 
اس برخی بر اس که جایی تادارد  ایویژه جایگاه نیز سیاسی هایحلقه

 انتخابات را یک ید،سد را قول بده یکساخت » اندشواهد مطرح کرده
 تر،جامع تعریفی درلذا  .(Fasihi Harandi, 1395) «یدبرنده شو
 همهار حوض هبه واسط هادولتاست که  اقدامی یدرولیکیه مأموریت

 تماعیاج و اقتصادی سیاسی، ثبات برای هاییپایه ایجاد درپی یزآبر
 یلاساس، تحل براین .(Conker and Hussein, 2019) هستند

 هایحوضه در هیدرولیکی یتمأمور از حاصلمختلف  یکردهایرو
 .Molle et alبرای نمونه،  است.از اهمیت بسزایی برخوردار  یزآبر

های مأموریت هیدرولیکی عالوه بر استدالل کردند پروژه (2009)
تولید انرژی، حفاظت در برابر سیالب و تأمین آب شرب شهرها 

 ها باشند و نمادی برایدولتتوانند کمکی جدی برای بهبود اقتدار می
 شوند. ها نیز محسوب میقدرت دولت

 

ی تکامل داروین هستند طرفداران این نظریه به شدت تحت تأثیر نظریه

(Taghdisi and Hedayatimoghaddam, 2012 .)،در دیدگاهی بینابین 

گیرند و هیچ یک بر دیگری حاکمیت و انسان و طبیعت در کنار هم قرار می
 برتری ندارند.

5. Marathon Dam 
آب  ینتنها منبع تامو  ساخته شد 1434و  1436 یهاسال . این سد بین6

 .بود 1454آتن تا سال 
7. Ataturk Dam 

8. King Talal Dam 
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 هک فرامرزی هایرودخانه هیدرولیکی در یتمأمورواکاوی ابعاد  اهمیت
 ،سد تساخ یراز است؛دو چندان  هستند، مشترک کشور چند یا دو بین
الش تو  یانفوذ منطقه یشافزا ی،مل منافعدفاع از  یبرا یراهتواند می

 اشدب مبتنی بر دکترین هارمون یینسرزم مطلقِ یتِحاکم دفاع ازبرای 
(Menga, 2016) .،در سطح  یدرولیکیه هایساخت سازه بطور کلی

 یننچ یراز ؛کمک کنند هاقدرت دولت یتِبه مشروع توانندیم ی،داخل
ه ک یاما درصورت ؛شودیمآن کشور منجر به جلب توجه مردم  یاقدامات
د، نساخته شو یفرامرز رودخانه یک یسد بر رو مانند عظیم هایسازه
  .تداش دنخواه تبعاتی یزن المللییناقدامات در سطح ب یلقب این
 

ر د هیدرولیکی مأموریت یاستراتژ بکارگیری سیاستتبعات 
 در دو بعد آشکار و پنهان قابل تحلیل هستندهای آبریز فرامرزی حوضه

(Conker, 2018; Conker and Hussein, 2019; Menga, 

 اب آبریز هحوض مهار اقدامات، گونهاین داخلیِ و آشکار بُعد. (2016

ولت د برای یتو کسب مشروع یاقتصاد منافعبه  یابیدست هدفدو 
 هایتاکتیک بکارگیری با گذارانیاستس راستا، این دراست. 

 تداراقو  اقتصادی توانبهبود  درصدد «آبی منابع 1سازیِملی»

 لیکییدروه یتمأمور المللیبین و پنهان بُعد. هدف هستند دولت

 هدف، ینا نیل به برایاست.  سیاسیپنهان  منافعبه  یابیدست ،نیز

 «آب منابع از 3سازیفرصت» تاکتیکِ از استفاده با گذارانسیاست

( یبآ گیِوابست یجادِکشورها به خود )ا سایر وابستگیِ ایجادِ صدد در

 ابعاد این ادامه در. (1شکل )پنهان هستند  اهدافِ یگرد یشبردِپ یبرا
 .شد دنخواه تحلیل مجزا بطور

 

 مشترك یآب منابع یسازیمل -3-0-0

 دهش ترجمه گراییملی ،المللیندر متون روابط ب Nationalism یهواژ
، برای این واژه از معادل بهتر درک ایجاد برای مقاله این در اما. است

 معنی هب مشترک، آبی منابع سازیملی. شودمیاستفاده  «سازیملی»
 ماهیت دارای نه)و  ملی صرفاً منبع یک عنوانِ به آب از استفاده

مانند  آب» پندارندیم مرداندولت ،ینگاه چنین بنابر( است. اشتراکی
با  یمنابع داخل و ینو مانند سرزم است یمنبع صرفاً مل یک ،ینسرزم

 یریتشود مدیباعث م نهایت در رویکرد ینا .«کنندمیآن برخورد 
 براین. (Conker, 2018) دنشو یجادا یزآبر یهامشترک در حوضه

 لیقب ینا یو اجتماع محیطیزیست مالحظات که درصورتی اساس،
ح در سط یدرولیکیه یتآنگاه مأمور شوند، رعایت و یاقدامات بررس

ه همراه داشت به توانندمی یقابل توجه یاقتصاد یدستاوردها یداخل
برای زمان  را دهندهتوسعه دولت اقتصادیقدرت  یتدر نها ود نباش

 . دهند افزایشنسبتاً طوالنی 
 

 کنند،می استفاده مشترک منابع سازیملی تکنیک از که هاییدولت
 نهایتدر  و انرژی امنیت یی،غذا یتامن یجادکه در صدد ا اندیمدع

 .هستندسازی بیشتر آب ذخیره واسطهبه ملی امنیت کسب
 

 
Fig. 1- The tactics of Hydraulic Mission Strategy 

 یدرولیکیه يتمأمور استراتژی از حاصل هایتاكتیک انواع -0شکل 

 
1. Nationalism 2. Opportunitisation 

استراتژی مأموریت 
هیدرولیکی

بعد داخلی و
آشکار

آن آب منبع ملی است و هر کشوری می تواند از: ملی  سازی آب
ند و در  برای دستیابی به امنیت غذایی و امنیت انرژی استفاده ک

ایجاد صورت امکان، اقدامات یکجانبه برای توسعه استفاده از آب و
اقتصادی و دستیابی به اهداف )زیرساخت های آبی انجام دهد 

ت  دو اصل حاکم بر آن سرزمینی سازی و ایجاد مشروعی(. اجتماعی
.است

بعد بین الملل و
پنهان

ا سایر با استفاده از پیوند مسأله  آب ب: فرصت سازی از منابع آب
ایجاد  سیاسیخواسته ها، فرصتی دو چندان برای پیشبرد سایر اهداف 

سایر می شود و به واسطه ی این اختیار، قدرت سیاسی برای پیشبرد
. اهداف بدست می آید

(دستیابی به اهداف سیاسی)
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 ایجاد -1اصل استوار است:  دو یهیبر پا 1آب منابع سازییملنظریه 
 مشروعیت یجادا -3 ومنابع آب  3سازیقلمرو هواسطبه مشترک هویت

 یتئور در. اصل اول (Allouche, 2005) مردم یانو اقتدار در م
که  است یندیفرآ ،سازیقلمرو. است سازیقلمرو ،آب منابع سازیِیمل

آب و  ،فضا به نسبت یعواطف مل یدتشد و یدلبستگ یجادهدف آن ا
نابع و م ینمردم نسبت به زم یوابستگ یجادا هیخچ. تارباشدیمردم م

 دانست 9به مرزها 2سرحدات از تغییر با مصادف توانمیرا  یعیطب
(Conker, 2018) .یآب برا» یتبازتاب ذهن ،آن در منابع آب نمود 

 سخنرانی در نگرشی چنین. (Conker, 2018) بود خواهد 5«من است
 منبع یکآن  در آبکه  ییکشورها سرانمخصوصاً  مردان،دولت

نور نمونه، ا ی. برااستبوده  قابل توجه بسیار باشدمی استراتژیک
 هفروش آب رودخان طرحکه  یزمان ،جمهور مصر یسرئ ینسوم ،سادات

 هاهغریب به نیل»: کرد اظهار شد، مطرح های اشغالیسرزمینبه  یلن
 ینمهشت ،. تورگوت اوزال(Allouche, 2010) «شد خواهد فروخته

 ریهسو با ترکیه آبی موقت داد قراردر خصوص  یه،ترک جمهوریسرئ
 .(Daily, 1987) «شد فروخته ارزانی به فرات هرودخان آب»: کرد اظهار

سد  هیدر مراسم افتتاح نیز یهترک جمهوریسرئ ینمنه یرل،دم یمانسل
 ,Conker) استفاده کرد «یهترک کشورِ آبِ» اصطالحآتاتورک از 

ر مانند مص ییسران کشورهاکه  دندهمی نشان اظهاراتی چنین .(2018
 دست و باالدست حوضه آبریز)به عنوان نماد دو کشور پایین یهترک و

 ودخکشور  یبرا یرا صرفاً منبع آببه دلیل هژمونی آبی که دارند( 
 کشورهای سایر برای حقی آن، اشتراکی ماهیت برخالف و دانندمی

 .نیستند قائل ساحلی
 

تدار و اق یتمشروع یجادا یدولت برا ییبه توانا یه،نظر یناصل دوم ا
 مرداندولتاصل،  ینابنابر. (Jaggers, 1992) شاره داردا یندر سرزم

تا  نندکیاستفاده م یاجتماع کسب قدرتِ یبرا یدرولیکیه توسعهاز 
 یشافزا ریشتب یتِاقتدار و مشروع کسبِ یدولت را برا یتبتوانند ظرف

که  هایاستاز س یامجموعه به اصل این. (Conker, 2018) دهند
 به یو وفادار یپرستمشترک و احساس وطن یتِهو یجادهدف آن ا

با استناد به این  مردانولتد. (Menga, 2015) اشاره دارد ،استدولت 
 مأموریت یهادر پروژه یمل هویتِ یجادا یاز نمادها و مظاهر برااصل، 

اده از از مظاهر استف یکی ،بزرگ ی. سدهاکنندیاستفاده م یدرولیکیه
 ها هستنددر دولت یشترب یتِاقتدار و مشروع کسبِ ینمادها برا
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7. Sanction the Discourse 

(Menga, 2015) .یاستفاده از ابزارها یقاز طر یینمادگرا ی،طورکلبه 
. تاس یجرا عملیالمثل( )مانند ضرب یاهرو استعا یریتصو ی،صوت

 یبر رو ری،یتصو ییدر گذشته با استفاده از نمادگرا یهترک ،نهونم یبرا
 کردیسد آتاتورک استفاده م یرخود از تصو یریل یلیونم یکاسکناس 

(Conker, 2018) .به  توانمی ایاستعاره نمادگرایی درخصوص
 لین هاز رودخان زبان یونانی نگاریختار یننخست ،6هرودوت یفتوص

و  (Kerisel, 2001) کرد وصف یلن از ایهدیهاو مصر را  .اشاره کرد
 :گویندیم که دارند معروفی المثلضرب یفتوص ینطبق ا یزن یانمصر

 یفلذا تحر .«است مصر به خدا هدیه نیل و نیل به خدا هدیه مصر»
 زیآبر حوضهدر  مدخالنذی سایر برایرا  یتذهن ینا تواندمی 7گفتمان

 . 2در حوضه است یمنبع مل یکسازد که آب  یجادا
 
ه یک ک است مشاهده قابلکرات به یاقدامات ینچن المللیبینسطح  در

 یابر یکستانتاج اقدام ی،فرامرز یزآبر هایحوضه سطح در آن هنمون
 یتوسط شورو 1461پروژه در سال  یناست. ا 4ساخت سد راغون

مورد انتقاد کشور ازبکستان که  3111اما در سال  ؛شده بود یزیربرنامه
ستان بکزکشور ا یراز ؛قرار گرفت ،است یاآمودر هرودخان دستییندر پا

 افتییدر یانجر یزانم همچنینو  زیستیطمح یبرا یدیسد را تهد ینا
 یبارقب یروگاهن ینتورب یننخستمراسم افتتاح . دیدیخود م ساالنه

 ستانیکتاج یدولت یوهایو راد یزیوناز تلو یمراغون به صورت مستق
قویت سازی و ت)نمایانگر اهمیت افتتاح این سطح برای ملی پخش شد

از جمله  یخارج یاز کشورها یبرخ یرسم یندگان، نماروحیه ملی(
عاون ستان، مازبک یانرژ یرحکومت افغانستان، وز ییاجرا یسمعاون رئ

 یکشورها یرانو سف یبانک جهان یسمعاون رئ یه،روس یانرژ یروز
-Kouzehgar)مراسم حضور داشتند  یندوشنبه درا یممق یخارج

Kaleji, 2019 .)ر کشو یکیالکتر یکمبود انرژ تواندیسد راغون م
از  یسد راغون را نشان یکستانجبران کند. دولت تاج را یکستانتاج

 وسعهت یشبردسد منجر به پ یناست ساخت ا یو مدع داندیم یغرور مل
کشور  یبقا یبرا یشتریب یخواهد شد و دستاوردها یمل منافعِ

 دولت. (Menga, 2016) به همراه خواهد داشت یکستانتاج
 ذاشتگ نمایش بهدر سطح شهر  زمینه این در بیلبوردی تاجیکستان

 ینا جمهوریسرحمان، رئ یامامعل یرتصو آن در و( تصویری نمادگرایی)
 نوشته آن روی بر که داد قرار ساخت درحال سد مقابل در راکشور 

 یکستانتاج یمرگ و زندگ هلمسأ ،ساخت سد یهلأمس» بود شده

 واقعیت از تریاست که طرف قو ییادعا یا یفتعر ی،)غلبه( گفتمانتحریف )
(دهدمی ارائه  

ود ماسی آب مراجعه شی بیشتر به مقاله نقش قدرت در دیپل. برای مطالعه2
 .Ghoreishy et al. (2019)  به

9. Rogun Dam 
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 ینا که کرد بیان نرحما یامامعل ین. همچن(Menga, 2016) «است
ستاره  کیرا به  یکستانتاج تواندمی و است یکستانتاج یمل یتسد هو

 دولت. (Menga, 2016)کند  یلدرخشان در شرق باستان تبد یشههم
 شهروندان پرستیوطن حس ترغیب یبرا 3111در سال  یکستانتاج

 دیخردر قالب  گذاریسرمایه به را آنها راغون، سد به نسبت تاجیک
و  یسازینیسرزمرویکرد ) کرد تشویق سد ساخت برای ،اوراق قرضه

رحمان  یامام عل (.Church, 2018( )پرستیترغیب حس وطن
اخت س» کند کهجمله تأکید می یناش به ایانهدر نطق سالهمچنین 

 «است بر وجدان هر فرد وفادار و فداکار یمدن یاوظیفه راغونسد 
(Kouzehgar-Kaleji, 2019). یسازیمل انگریاقدامات نما نیا عیجم 

 باشد. یم کستانیآب در تاج
 

 مشترك یآبمنابع  یسازفرصت -3-0-0

 ایهزیرساخت توسعه در توانندمیها دولت که هاییتاکتیک یگرد از
. است «یازسفرصت» ببرند، بکار یدرولیکیه یتمأمور یاستراتژ و یآب

 یتو مأمور یآب هایزیرساخت توسعه پنهانِ بُعد ،سازیفرصت
 تفادهاسبه  تواندیم سازیفرصت. است یدر سطح فرامرز یدرولیکیه
 کشورِ یآب منابع به دیگر کشورهای وابستگیِ ایجادِ برای آبی منابعِ از
 ممکن را یاسیس اهدافِ سایر یشبردِپ یبترت ینبد و کند کمک آب پر

 یارابز عنوان به آب از کشورها مسئله، از بُعد این در بنابراین. سازد
 . کنندیاستفاده م آبی یِوابستگ یجادِقدرت و ا کسبِ یبرا یاسیس
 

را  یطرااست تا بتواند ش یفرصت یجاددنبال ا به یسازفرصت تاکتیک
. (Zeitoun, 2007)  سازد یامهاز شرایط عادی و عرفی  یتخط یبرا
 1خطیت -فرصت یزممکان یسازفرصت تاکتیکدر  ،دیگر عبارت به

از عرف  تجاوز و تخطی برای یفرصت بدین ترتیبتا  شودمی استفاده
. ودش ایجادخود  منافعدفاع از  یهبه بهانالملل حقوق بینو قوانین 

 هادولت سازیامنیتی در. است 3سازیامنیتی دیگر روی سازیفرصت
هستند تا با جلوه دادن  به دنبال آن 2دفاع -یدتهد یزمبا استفاده از مکان

( Zeitoun, 2007)از خود دفاع کنند  ،یوجود یدمسائل به صورت تهد
 ،خطیت -فرصت یزممکانبا استفاده از  سازیکه در فرصت یدر صورت

 سازند فراهم خود منافع سایر پیشبرد برای را شرایط توانندمی هادولت
 ترتیب بدین. کنند یجادا 9موضوعی پیوند مختلف مسائل بین و

 عینی یهنمون. 6دهند یشخود را افزا 5زنیچانه قدرت توانندمی
 عراق العملعکس و تالش آب، دیپلماسی در آبی اقداماتِ سازیامنیتی

 
1. Opportunity-Offense Mechanism 
2. Securitization  

3. Threat-Defense Mechanism 
4. Issue Linkage  

5. Bargaining Power  

 در باالدست ساحلی کشورهای هایسدسازی یهلمسأ خصوص در
 تیر 31 تاریخ ،عراق آب یروز ی،بالجناحسندجله و فرات است.  حوضه
 یداتدر خصوص تهد امنیت شورای در ایجلسه در 1247

 رهایکشو گسترده هایسدسازی مسئله به اقلیمی، و محیطییستز
 این» که کندمی تأکید و اشاره کشور این با مشترک آبریز حوضه

 تییامن یتو در نها یو اقتصاد زیستیمحیط نامطلوب اثرات اقدامات
 مورد منطقه این در را النهرینبین تمدن و داشته یعراق درپ یبرا

 کشورهای سدسازی هلمسأ او اساس، براین. «است داده قرار تهدید
 مرتبط کشورش ملی امنیت نهایتاً و زیستیمحیط تخریب به را همسایه
 لبج لهمسأ این سوی به را جهانی توجه که کندمی تالش و دانسته

 (.Ghoreishy et al., 2019) کند
 
 ازیِسملی واسطه به کشورها که گرفت نتیجه گونهاین توانمی لذا

دست ب یاسیپنهان و س اهدافِ یرسا یشبردپ یبرا یفرصت آب، منابع
 در را ودخ تأثیرگذاریِ بتوانند واسطه این به( تا سازی)فرصت آورندیم

 در هادولت که زمانی اساس، براین. دهند افزایش المللبین سطح
 ایجاد و توسعه از را خود هدف مشترک، آبریز هایحوضه

عنوان  «ملی امنیت کسب» ،یدر سطحِ داخل یآب هایزیرساخت
 حوضه ورهایکش سایر روابطِ بر فراتری بسیار تأثیر لهمسأ این کنندیم

 هایزیرساخت هجانبیک هتوسع از هدف لذا. کرد خواهد ایجاد آبریز
 در اتثب حفظ تنهانه ی،فرامرز مشترک آبریز هایحوضه در آبی منابع
تحت  یراب یکاستراتژ یابزار اقدامات، اینگونه بلکه است؛ داخلی سطح

 بردِیشپ یمشترک برا یزآبر حوضه یهادولت یرقرار دادن سا یرتأث
 وجیهتدر جهت  تالشی سازی،یمل . لذا منطقِهستند یزن ثانویهاهداف 

 توسعه هایطرح داخلی اقداماتو  ملی امنیت» کسبِ یبرا
 هیتوج در یاقدامات ریزیِطرح سازی،فرصت منطقِ و «هیدرولیکی

 «للیالمبین ابعاد با ههدر مواج یانجام اقدامات و سیاسی قدرت» کسبِ
 و یریبکارگ ینیع هنمون است. آبی منابع هایزیرساخت توسعه

)در  سازیی)بُعد نهان( و مل سازیفرصت تکنیک دو ی همزماناستفاده
 یاستس فرامرزی، سطح در هیدرولیکی مأموریت استراتژی (آشکار بُعد

اخت سد کشور س ین. ااست یلن هدر باالدست رودخان یوپیکشور ات یآب
است. سد  کرده آغاز 3111از سال  را یآب یلن یبر رو 7رنسانس یبرقاب

قابل  نیزام تواندیاست که م یقاآفر یهقارسد در  ینبزرگتر رنسانس
. (Hammond, 2013) کند ینرا تأم یوپیات کشور یانرژ یازاز ن یتوجه
و  البیکنترل س ی،انرژ یدسد فراتر از تول ینهدف احداث ا یکل بطور

ی بیشتر به مقاله نقش قدرت در دیپلماسی آب مراجعه شود . برای مطالعه6
 .Ghoreishy et al. (2019)به 

7. Renaissance 
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مردان . دولت(Menga, 2016) استعنوان شده  یآب کشاورز ینتأم
کشور  یاقتدار خود و مظهر مل برای یکسمبل ینماد راسد  ینا یوپیات
 فیبازتعر یبرا یضرور ی( و آن را عنصرسازیی)مل دانندمی یوپیات

از  سد ین. ساخت ا(Orlowska, 2013) اندنامیده یوپیات یمل یتهو
واجه م نیل رودخانه دستیینکشور مصر در پا یدبا مخالفت شد بتداا

 ینو ا اندبوده یلن هآب رودخان یاننگران کاهش جر یانمصر یراز ؛بود
 یلن هکشور از رودخان ینا یخیتار آبهحق یبرا یدیپروژه را تهد

منافع  طهواستوانند به یکه م معتقدند یوپیمردان اتدولت ستند.دانیم
 یتیمقو یسمو فدرال یچندقوم یاحاصل از سد رنسانس با چالش جامعه

 یکسد رنسانس  پروژهمعتقدند  هاآن(. سازید )فرصتنکن غلبه
بت به روشن نس اییندهو آ کشدیم یررا به تصو یو افتخار مل یتموفق

 . آوردیه ارمغان مبکشور را  ینا هیرت هگذشت
 

کشور از سد رنسانس به عنوان  ینا گذارانیاستس یگر،د ییاز سو
 (سازی)فرصت کنندیکشور استفاده م ینا یخارج یاستس یبرا یابزار

(Menga, 2016) .یهارغم وجود مخالفتبه اندهکرد یدمکرر تأک آنها 
 فمتوقساخت سد، نه تنها ساخت آن  برایاز جانب مصر و سودان  یادز

 پیاتیو فاهدا و هشد منعقد ایهنامتوافق درنهایت، بلکه است نشده
 انیدر جر .(Menga, 2016)ه است گردید محقق نیز سد ساخت برای
 یریبر سر نحوه آبگ یوپیسه کشور مصر، سودان و ات ریاخ یهایریدرگ
 1244 نیخود در فرورد یدر سخنران یوپیات ریرنسانس، نخست وز سد

سد  نیسد، به ا یریتوقف آبگ یمصر برا شنهادیضمن مخالفت با پ
و از  کندیم یجد دیتأک “و وحدت ما تیسمبل حاکم”عنوان به

 .کندیسد استفاده م نیا یریآبگ اتیآغاز عمل یبرا یسازیمل یاستراتژ
 

ز با استفاده ا توانمی یدرولیکیه مأموریت استراتژی در ،از این روی
و  یاقتصاد سیاسی، قدرت سازی،فرصت و سازیملی هاییکتاکت
 دولت عیتومشر ،آن کنار در کهداد  یشرا افزا هادولت زنیچانه توان

یت رغم آنکه مأمورعلی .یابدمی افزایش نیزدر داخل قلمروی حاکمیتی 
میالدی  1421ی دهه در مدیریت منابع آب غالب تفکرهیدرولیکی 

های دیگری برای مدیریت منابع ها و پارادایماست و پس از آن نگرش
 Allan (2002)(، اما Balali et al., 2011اند )مطرح شدهآب 

استدالل کرده است که کشورهای غرب آسیا )خاورمیانه( و شمال 
آفریقا به ویژه کشورهای مصر، ترکیه و ایران هنوز برای مدیریت منابع 

 کنند. این در حالیآب از استراتژی مأموریت هیدرولیکی استفاده می

 
1. Reflexive Modernity  

های آب برای آشنایی بیشتر با پارادایم مدرنیته بازتابی و اثرات آن بر سیاست

و تأثیر این پارادایم بر  Allan (2002, 2006)زیست در دنیا مقاالت و محیط

مدیریت منابع آبی وارد  شمالی، برایخشک  است که کشورهای نیمه
. استراتژی (Allan, 2006)اند شده 1ی بازتابیپارادایم مدرنیته

مده سازی برآسازی و فرصتهای ملیمأموریت هیدرولیکی و تاکتیک
الب ق دراز آن در سیاست آبی کشور ترکیه مشهود است. این اقدامات 

 هترکی از آب انتقال و فرامرزی داخلی، هایپروژه) اقدامات از دسته سه
 ابعاد واکاوی ی. برااست یل( قابل تحلیهترک مجاور کشورهای به

 ابتدا است نیاز کشورها سایر بر آن اثرات یلو تحل هاطرح ینمختلف ا
 .شودمعرفی  ترکیه هیدروپلیتیکی وضعیت ملی

 

 روش تحقیق -2

ردی حیث هدف کارببا توجه به اهداف در نظر گرفته شده، این نوشتار از 
ه آید، بو از نظر استراتژی پژوهشی نوعی مطالعه موردی به شمار می

 های بزرگاین معنا که در ضمن ارائه توصیف جامع از وضعیت پروژه
تدبیر و روندهای جاری این کشور را با تا آبی ترکیه در صدد است 

 دفنظریه مأموریت هیدرولیکی مورد واکاوی قرار دهد. به عبارتی، ه
رسی و پیامدهای آن و برمأموریت هیدرولیکی اصلی مقاله، تحلیل ابعاد 

های سیاسی با میزان انطباق نظریه مأموریت هیدرولیکی در نظام
دولت ترکیه است تا های ملی و فرامرزی ها، اقدامات و پروژهسیاست

یات این نظریه را در عمل مورد بررسی قرار دهد. از از خالل آن جزی
های این مقاله بصورت کمی و آوری اطالعات، دادهجمع حیث روش

کیفی و با استفاده از منابع مختلف اطالعاتی اعم از اسناد رسمی دولت 
ای ههای منتشر شده توسط رسانهترکیه، گزارشات، مقاالت، نقشه

المللی و اظهار نظر مقامات رسمی ترکیه تهیه های بینمعتبر، سازمان
ها نیز از طریق ضمناً اعتبار و روایی یافتهو گردآوری شده است. 

ه گذاری آب در منطقمشورت با متخصصان مسائل حکمرانی و سیاست
 غرب آسیا مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است.

 

 هیترك کیتیدورپلیه -1

شده  واقعاز منظر ژئوپلیتیک مناطق حساس جهان  از  یکیدر  یهترک
موقعیت جغرافیایی  است. یراهبرد یاییجغراف یتموقع یاست و دارا

 یرهاکشوترکیه این کشور را به کریدور انرژی تبدیل کرده است و 
 .کنندیاستفاده م یکاال و انرژ یتترانز یکشور برا یناز خاک ا یاریبس

 مرز 3و اروپا واقع شده است و تنگه بسفر یاآس هدر دو قار یهترک کشور
 هی. کل مساحت کشور ترکباشدمی کشور این در ،قاره دو بین طبیعی

 مطالعه شود. Balali et al. (2011) مدیریت آب و اراضی در ایران مقاله

ه مرمر یایرا به در یاهس یایاست که در یهدر کشور ترک یآب یکهبار. 3
هر . شکندیجدا م یکدیگررا از  یاتنگه دو قاره اروپا و آس ین. اپیونددیم

 .تنگه قرار دارد یناستانبول در دو طرف ا
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 این 47% 1(یآن )آناتول یاییاست که بخش آس یلومترمربعک 721111
 ترکیه اروپایی بخش را 3(یهآن )تراک یگرد 2% و شودمی شامل را کشور
 ییااروپ هیو دو همسا یاییآس هیشش همسااین کشور . گیردیدربرم
 ارمنستان، یجان،آذربا یجمهور یران،اند از: اعبارتکه به ترتیب  دارد

 باتمناس تحلیل برای و بلغارستان. یونان یه،عراق، سور ،گرجستان
 شرایط زا کلی دیدی ابتدا است کشور ترکیه ضروری هیدروپلیتیکی

پس شود و س ترسیم این کشور یزآبر هایحوضه آبی منابع و اقلیمی
 هایوضهح یبمرتبط با منابع آ هایسازیتصمیم بر متأثر هاییاستس

 . ندگرد یواکاو در این کشور آبریز
 

 هیترك یکيدرولوژیه و یمیاقل طيشرا -1-0

متر است.  1311و  1111 ینب یهدر ترک یامتوسط ارتفاع از سطح در
 نمیانگی و است خشکنیمه و گرمسیرینیمه وهوایآب دارای ترکیه
متوسط  بطور. باشدمی مترمیلی 692 ترکیه در ساالنه بارش ارتفاع

 379 آن تبخیر و مکعبمتر میلیارد 511 ترکیه ساالنه بارش مجموع
ور در نقاط کش ینا ی،تنوع در توپوگراف دلیلاست. به  مکعبمتر میلیارد

 برای .(Tigrek and Kibaroglu, 2011) دارد متنوع یممختلف اقل
 مناطق در و مترمیلی 351 ترکیه شرقیجنوب دربارش  متوسط نمونه،
 ساالنه متوسط مجموع، دراست.  مترمیلی 2111 سیاه دریای ساحلی
 ترکیهاست که  مکعبمتر یلیاردم 126 یباًکشور تقر ینا در رواناب

 کندمی استفاده آن مکعبمتر میلیارد 96 از تنها کهاست  یمدع
(Tigrek and Kibaroglu, 2011) .یزآبر حوضه 35 یدارا کشور این 

 و 1 جدولدر  هاحوضه این وضعیتو  یکل مشخصات کهبزرگ است 
، بیانگر 1های ارائه شده در جدول شماره حوضه .اندشده ارائه 3 شکل

 هستند. 3آن حوضه در شکل 
 

 ی تركیهفرامرز زيآبر یهاحوضه -1-0-0

 هایو رودخانه 2المللبین هایرودخانه بین خود آبی سیاست در ترکیه
 لالملبین هایرودخانه ندمعتقد . آنهاقائل شده است یزتما 9فرامرزی
انند م دهندمی تشکیل را کشور چند ای دو مرز که هستند هاییرودخانه
 یهترک و یونان بین مرز که یتسامار یزآبر حوضهدر  5یتسامار رودخانه

 و ترکیه بین مرز که ارس آبریز حوضه در آریاچای رودخانه و است
 دبای هارودخانه از گونهاین از حاصل آب. دهدمی تشکیل را ارمنستان

 
. نامندیهم م یفالت آناتول یا یآناتول یرهشبه جزبخش آسیایی ترکیه را . 1

و  ترانهیمد یایاز جنوب به در یاهس یایاز شمال به در یآناتول یمنطقه کنون
تنگه بسفر و  یقمنطقه از طر ینا شود؛یاژه محدود م یایاز غرب به در

 .شودیاروپا جدا م یاصل ینداردانل از سرزم
 یهاز ترک یو قسمت یونانجنوب بلغارستان، شمال شرق . 3

 که حالی در یابد 6صیتخص مدخلذی کشورهای بین مساوی بصورت
های دو یا چند کشور هایی که از مرزفرامرزی، رودخانه هایرودخانه آب
 ,Turan)ود ش 7میتسه)و نه برابر(  منصفانه بصورت باید گذرند،می

 اند.معرفی شده هیترک یفرامرز زیآبر یهاحوضه 3در جدول  .(2011
 

 (مريچ) يتسامار آبريزحوضه  -

ای در های اصلی رودخانهیکی از سیستم (مریچ) یتسامار هرودخان
منطقه شرق بالکان است که بین سه کشور بلغارستان، یونان و ترکیه 

 در و ردیگیم سرچشمه بلغارستان کشور ازمشترک است. این رودخانه 
 و هیترک مرز ماریتسا . رودخانهاست انیجر در هیترک سمت به ادامه

 انهرودخ نیا. زدیریم اژه یایدر به سرانجام و دهدمی تشکیل را ونانی
ر و د تسایمار هرودخان یبلغار زبان در و چیمر هرودخان یترک زبان در

 دحدو ماریتسا زیآبر حوضه مساحت. شودیم دهینام 2زبان یونانی اورُس
 در 7% بلغارستان، کشور در آن 66% که است لومترمربعیک 52111

در  هرودخان این و طول است شده واقع هیترک در آن 37% و ونانی
کیلومتر از این  311کیلومتر است و بیش از  211بلغارستان حدود 

رودخانه در یونان جریان دارد و طول این رودخانه در ترکیه با احتساب 
 Skoulikaris andکیلومتر است ) 322بزرگترین سرشاخه آن حدود 

Zafirakou, 2019 نیاز آبی برای مصارف کشاورزی و کنترل سیل .)
مدخالن بخصوص آمیز در این حوضه بین ذیهای تنشاز جمله چالش

در قسمت . (Kramer and Schellig, 2011)ترکیه و بلغارستان است 
درصد از کل برداشت  23ای این حوضه، بخش کشاورزی بیش از ترکیه

میلیارد مترمکعب در سال است به خود اختصاص  1,25آب را که بالغ بر 
درصد  9درصد و شرب حدود  12که صنعت حدود داده است در حالی

اند از برداشت از آب از این حوضه در ترکیه را به خود اختصاص داده
(Kramer and Schellig, 2011). 

 

 6یعاص يزحوضه آبر -

رودخانه عاصی یک رودخانه دائمی فرامرزی در غرب آسیا است که از 
ه بلبنان سرچشمه گرفته و پس از عبور از سوریه و ترکیه در نهایت 

 ریزد. دریای مدیترانه می
 
 

 

3. International Rivers 
4. Transboundary Rivers 
5. Maritsa 

6. Allocation  
7. Apportionment  
8. Evros 
9. Orontes River Basin 
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Table 1- Turkey's River Basins (Darama and Seyrek, 2016) 

 (Darama and Seyrek, 2016) هیترك زيآبر یهاحوضه -0 جدول
 آبريز حوضه نام حوضه یشماره (2Km) يزحوضه آبر مساحت متر مکعب( یلیارد)م ساالنه جريان میانگین

 یتسامار 1 6417 14/1

 مرمره 3 39111 22/2

 سوسورلوک 2 33244 92/5

  یترانهمد یایدر یشمال شرق 9 11112 41/3

 یزدیگ 5 12111 45/1

 کوچک مِندِرس 6 6417 14/1

 بزرگمِندِرس  7 39476 12/2

 یترانهمد یایدر غربی 2 31452 42/2

 آنتالیا 4 14577 16/11

 بوردور 11 6279 51/1

 رچایاآک 11 7615 94/1

 یاساکار 13 52161 91/6

  یاهس یایدر غرب 12 34542 42/4

 ایرماکیشیل 19 26119 21/5

  ایرماک کیزیل 15 72121 92/6

 کُنیا 16 52251 53/9

 یترانهمد یایدر شرق 17 33192 17/11

 سیحان 12 31951 11/2

 یرود عاص 14 7746 17/1

 جیحان 31 31423 12/7

 فرات و دجله 31 129412 49/53

 یاهس یایدر شرق 33 39177 41/19

 چُروح 32 14273 21/6

 کورا -ارس 39 37592 62/9

 وان یدریاچه 35 14915 24/3

 
Fig. 2- Turkey's River Basins (Darama and Seyrek, 2016) 

 (Darama and Seyrek, 2016) هیترك زيآبر یهاحوضه -0 شکل
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Table 2- Water potential generated in Turkey’s transboundary river basins* )Tigrek and Kibaroglu, 2011) 
 (Tigrek and Kibaroglu, 2011) هیترك یفرامرز زيآبر یهاحوضه در شده دیتول آب لیپتانس -0جدول 

Mean annual flow generated in 

Turkey (BCM) 

Catchment area in 

Turkey )Km2( 
Transboundary river basin 

31.61 127,304 Euphrates 

21.33 57,614 Tigris 

6.30 19,872 Coruh 

4.63 27,548 Kura-Aras 
*1.33 14,560 Meric/Martisa 

1.17 7,796 Asi/Orontes 
های فرامرزی، تکثر و اختالف آمار و اطالعات ارائه شده در منابع مطالعاتی مختلف است. برای مثال، میزان مشارکت در تأمین جریان های مهم در ارائه آمار در بحث رودخانه* یکی از چالش

های فرامرزی از جمله عات حوضهمیلیارد مترمکعب در سال ارائه شده است. این مسأله شامل سایر اطال 2/1معادل  (Kramer and Schellig, 2011)سالیانه رودخانه ماریتسا در ترکیه در 
های هیدرولوژیکی است که یک چالش مهم در بسیاری ، سهم مشارکت هر کشور در تولید جریان و سایر اطالعات و دادههای آبریز فرامرزی، طول رودخانه در هر کشور ساحلیمساحت حوضه

 های فرامرزی است.از مطالعات در حوزه آب

 

میلیارد مترمکعب، طولی  1,3رودخانه عاصی با آورد متوسط سالیانه 
 36521و مساحت حوضه آبریز آن بیش از  1کیلومتر دارد 911بیش از 

در کشور  2کیلومتر مربع برآورد شــده است کــه از ایــن میزان %
قـرار گرفته است در ترکیه  35در سـوریــه و % 67لبنان، %

(ESCWA and BGR, 2013).  ای در طرح توسعه 13ترکیه بیش از
برداری، طرح آن در حال بهره چهارای این حوضه دارد که قسمت ترکیه

طرح در حال احداث و شش طرح در فاز مطالعات و شناخت قرار  دو
 (.Scheumann et al., 2011دارند )

 

های پرتنش فرات از جمله حوضههای آبریز عاصی و دجله و حوضه
ست ا نکته قابل توجه در این خصوص آن ترکیه با کشور سوریه هستند.

که ترکیه در حوضه دجله و فرات باالدست سوریه و در حوضه عاصی 
دست سوریه قرار دارد. از نکات قابل توجه در خصوص در پایین

انه به خهیدروپلیتیک این رودخانه آن است که هیدروپلیتیک این رود
 سوریه قرار داشته و به طور-شدت تحت تأثیر وضعیت روابط ترکیه

خاص از مذاکرات بر روی تخصیص آب فرات نیز تأثیرپذیر است و 
رکیه ت-سوریه و سوریه-های دوجانبه بین لبناننامهعلیرغم موافقت

 نامه سهن رودخانه، تاکنون هیچ موافقتــبرداری از ایر سر بهرهــب
ن حوضه امضاء نشده است ــبین کشورهای ساحلی ای ایجانبه

(ESCWA and BGR, 2013.) 

 

 فرات و دجله آبريزحوضه  -

 ه،یورس ه،یترک کشور شش نیب فرات و دجله یهارودخانه زیآبر حوضه
 هستند مشترک اردن و یسعود ربستانـع ران،ــیا راق،ـع
(ESCWA and BGR, 2013).  برخی منابع علمی دیگر، تعداد

 
 Scheumann et al. (2011) 992 . طول رودخانه عاصی در مطالعه1

 Bazza and Najibکیلومتر و در  UN-ESCWA (2013)  919کیلومتر، در

کشورهای ساحلی این حوضه را هفت کشور و کویت را نیز یکی از 
 ;Al-Ansari, 2016کنند )کشورهای ساحلی حوضه فرات معرفی می

Shamout and Lahn, 2015 .)دو نیب یامنطقه در فرات و دجله 
 خانهرود دو نیا در آب انیجر زانیم و دارند قرار یابانیب و مرطوب میاقل
 مساحت حوضه آبریز .است یاریبس نوسانات یدارا مختلف فصول در

آن در  97کیلومتر مربع برآورد شده است که % 991111فرات حدود 
 12/1در عربستان و % 47/3در ترکیه و % 32در سوریه، % 33عراق، %

(. مساحت حوضه ESCWA and BGR, 2013در اردن قرار دارد )
آن  1/56که %کیلومتر مربع برآورد شده است  331111دجله نیز حدود 

درصد در ایران واقع  14در ترکیه و  5/39در سوریه، % 9/1در عراق، %
 (. ESCWA and BGR, 2013شده است )

 
 21سوریه -آورد متوسط طبیعی ساالنه رودخانه فرات در مرز ترکیه

دامات ـسال گذشته بدلیل اق 75ه در ــمیلیارد مترمکعب است ک
د ــدسازی، رونــهای سیژه طرحوـهای آبی برای طرحــمختلف در اج

 1479-3111های اری سالــرای دوره آمــرده و بـکاهشی پیدا ک
 میلیارد مترمکعب رسیده است 35ه میزان متوسط سالیانه ــب
(ESCWA and BGR, 2013 .) این میزان برای رودخانه دجله حدود

میلیارد  31میلیارد مترمکعب است که در شرایط طبیعی حدود  51
البته میزان (. Kaya, 1998) شودمترمکعب آن از ترکیه وارد عراق می

آورد متوسط سالیانه حوضه دجله و فرات در منابع مختلف متفاوت ذکر 
این میزان را برای رودخانه فرات  برخی منابع گردیده است. برای مثال،

میلیارد  57میلیارد مترمکعب در سال و برای رودخانه دجله  27
 (.Kankal et al., 2016) کنندر سال ذکر میمترمکعب د

 شده است. کیلومتر عنوان 925برابر  (2003)
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دهد که میزان نیاز )شرب، نشان می صورت گرفته مطالعاتبرخی 
محیطی( کشورهای ساحلی رودخانه فرات، کشاورزی، صنعتی و زیست

این (. Kliot, 1994) درصد بیشتر از آورد کل این رودخانه است 165
آورد کل رودخانه دجله  درصد بیشتر از113میزان برای رودخانه دجله، 

. همین مسائل، (Ibrahim and Sonmez, 2002) برآورد شده است
سبب ایجاد یک رقابت سیاسی شدید بین کشورهای ساحلی حوضه 

برداری هر چه بیشتر از منابع آب این حوضه شده برای تسلط و بهره
های مختلف، سبب ایجاد ای که این رقابت در سالاست. به گونه

ن امنیتی و شرایط بسیار پیچیده هیدروپلیتیکی بی-سیاسیهای تنش
کشورهای ساحلی شده است و آب را به یک ابزار سیاسی و امنیتی در 

 .(Mianabadi and Amini, 2019) منطقه تبدیل کرده است

 

 0چوروح آبريز حوضه -

 ورکش دو نیب و است شده واقع هیترک شرق شمال در چوروح هرودخان
 مساحت از 4%) گرجستان و(  زیآبر حوضه نیا مساحت از 41%) هیترک

 نیتریطوالن چوروح هرودخان. باشدیم مشترک( زیآبر حوضه نیا
 936 رودخانه نیا طول .است اهیس یایدر شرق منطقه در رودخانه

 گرجستان در لومتریک 39 ه،یترک در آن لومتریک 911 که است لومتریک
(. Akpınar et al., 2011) باشدیم کشور دو مشترک مرز لومتریک 3 و

براساس آمار منتشر شده از طرف دولت ترکیه، نرخ تغییرات دبی سالیانه 
 1445میلیارد مترمکعب در سال  2/2جریان در این رودخانه از حداقل 

متغیر بوده است که  1462میلیارد مترمکعب در سال  3/11تا حداکثر 
ال گزارش شده است میلیارد مترمکعب در س 2/6متوسط جریان آن 

(Klaphake and Scheumann, 2011 بدلیل مساحت کوچک و .)
شرایط توپوگرافی خاص این حوضه، پتانسیل تولید انرژی برقابی در 

 یادیز حد تا که آن لیدل به منطقه نیااین حوضه بسیار باال است. 
 تیاهم زااست  ییباال یبرقاب لیپتانسدارای  و است افتهین توسعه

برخوردار است زیرا این حوضه پتانسیل  هیترک اقتصاد یبرا بسزایی
از انرژی برقابی کشور  1/39از کل انرژی تولیدی و % 2/6تولید %

براساس  .(Akpınar et al., 2011( را داراست )3116ترکیه )در سال 
( قرار است بیش 1423طرح جامع مصوب حوضه آبریز چوروح )مصوب 

های این رودخانه در ترکیه احداث از ده سد بزرگ بر روی سرشاخه
هکتار از اراضی  2127شود که در صورت آبگیری مخازن آنها بیش از 

ای از آنها مناطق با پوشش حوضه زیرآب خواهد رفت که بخش عمده
 (.Aras, 2018جنگلی هستند )

 
1. Coruh River Basin 

. موقعیت جغرافیایی کشور ترکیه توانسته است این کشور را به کریدور 3
 انرژی خطوط انتقال نفت و گاز تبدیل کند. 

 -راناروپا؛ ای -ترکیه -ترکیه؛ روسیه -گرجستان -ی آذربایجان. خط لوله2

 كورا -ارس آبريز حوضه -

 کورا در مناطق جغرافیایی قفقاز بزرگ، قفقاز-حوضه آبریز ارس
کوچک، آناتولی شرقی، البرز ایران واقع شده و بخشی از کشورهای 
گرجستان، آذربایجان، ترکیه، ایران و کل کشور ارمنستان را در بر 

کیلومتر مربع  122111گرفته است. از کل مساحت حوضه که حدود 
است، تقریباً دوسوم آن در سه کشور گرجستان، آذربایجان و ارمنستان 

 لیاصشامل دو رودخانه  که در ترکیه و ایران استاست و بقیه حوضه 
درصد از آب حوضه را تأمین  55و  95است که به ترتیب ارس و کورا 

. رودخانه کورا از ترکیه سرچشمه (Campana et al., 2012کنند )می
گیرد و از مرز گرجستان و آذربایجان عبور کرده و به دریای خزر می
شود و از مرز ارمنستان رکیه شروع میریزد. رودخانه ارس هم از تمی

ایران عبور کرده و در آذربایجان به رودخانه  جمهوری آذربایجان با و
کیلومتر به دریای  311پیوندد. تلفیق دو رود ارس و کورا با طی کورا می

ریان، مشکالت کیفیت ــکاهش کمی و دبی ج شود.خزر تخلیه می
ایش سیل و فرسایش بستر از وضه و افزــآب، و زوال اکوسیستم در ح

ه طور عمده ــجمله مسائل و مشکالت این حوضه است که ب
ند. کنرم میـا مشکالت آن دست و پنجه نـدست بکشورهای پایین

کشور  مرزی بین دو-باغ به عنوان یک تنش قومیتیقره-نش ناگورنوت
جمهوری ارمنستان و آذربایجان و اعالم خودمختاری این منطقه از 

ر نحوه ـهای سیاسی این حوضه آبریز است که بچالشجمله 
 ه افکنده استــع آبی این منطقه نیز سایـبرداری از مناببهره

(Klaphake and Kramer, 2011). 
 

  هیترك یآب یهااستیس یواكاو -1-0

 ادی،اقتص توسعه مسیر در ترکیه کشور مشکالت ترینمهم از یکی
این اساس،  . براست فسیلی انرژی خارجی منابع به کشور این وابستگی

 هم. 3کندمی تأمین واردات از را خود نیاز مورد انرژی از 65% ترکیه
و  2شودمی تأمین لوله خطچهار  یقاز طر ترکیه یازاکنون گاز مورد ن

به اجرا در  یزرا ن یگرخط انتقال د 13 یهترک که است شده بینییشپ
در تأمین ضعف  (.Mousavi Shafaie and Emerald, 1396) آورد

 ،به واردات نفت یحداقل رساندن وابستگ به یاستکنار س درانرژی 
 .است داده کشور سوق یبرقاب یلپتانس توسعهبه سمت  را ترکیه کشور

 از» ترکیه 9(DSI) دولتی هیدرولیکی امور کل یهادار بر طبق ادعای
 قرار تأثیر تحت شدت به 1471 هده نفتی بحران از کشور که آنجایی
 یرا برا یبرقاب هایطرح ویژهبه بومی، منابع هتوسع هبرنام دولت گرفت،

 ,Mousavi Shafaie and Emeraldترکیه ) -ایران -ترکیه؛ ترکمنستان

1396) 
4. General Directorate of State Hydraulic Works  
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کشور به واردات نفت در دستورکار قرار  یبه حداقل رساندن وابستگ
  .(Tigrek and Kibaroglu, 2011) «داده است

 
 دکترین .است تحلیل قابل هارمون یندکتر قالبدر این سیاست ترکیه 

 یعیِطب منابعِ قوانین یانم در آوازه بد هایتئوری از یکی هارمون
 ا،یکدادستان کل آمر یدگاهاساس د بر 1245در سال  که است المللیینب

 برای خارجه امور وزارت درخواستبه پاسخ در ،1جودسون هارمون
 استفاده درخصوص مکزیک با متحده ایاالت اختالف مورد در مشاوره

 این. (Mccaffrey, 1996) گرفت شکل 3ریوگراند هرودخان آب از
 شترکم المللیبین هایبر آبراهه سرزمین مطلق حاکمیت به دکترین

 از قسمت آن است معتقد و دارد اشاره هر کشور مرزی داخل
 جزء است، شده واقع کشور هر سرزمین در که فرامرزی هایرودخانه

 هر به تواندمی کشوری هر و است کشور آن داخلی و ملی هایآب
ف بطور کامل برخال یندکتر ین. اکند استفاده آن از بخواهد که روشی

 اینهاده و هاکنوانسیوناز  یاریعدالت و انصاف بوده که توسط بس
 .(Mianabadi, 2014) است شده رد المللیبین
 

علیرغم این مسأله، اما نمود دکترین هارمون در گذشته در اظهارات 
 رگوتتونمونه،  یبرا کشور ترکیه کامالً مشهود بوده است.مردان دولت
 گوییمنمی اعراب به ما که همانطور»اظهار کرد:  1422سال  دراوزال 

 در هاآن از هم پیشنهادی هیچ دهند، انجام کاری چه نفتشان با
 ,Hussein) «پذیریمنمی هایمانآب از استفاده چگونگی خصوص

 آب» دبو مدعی یزن رئیس جمهور سابق ترکیه یرلدم یمان. سل(2020
 رعایت با دبای طبیعی منابع همه و بوده طبیعی منابع سایر و نفت مانند

 کی معادل آب بشکه یک. شوند گذاشته اشتراک به طرفین حقوق
تعلق به است؛ منابع نفت م یه. منابع آب متعلق به ترکاست نفت بشکه

و آنها  کنند یمشان را با ما تقسکه آنها منابع نفت خواهیمیآنها. ما نم
رضا  .(Patterson, 2008) «باشند یمما سه یدر منابع آب توانندیهم نم

غبار  سخنرانی کنفرانس ملی گرد و در نیزدر تهران  یهترک یرسف ین،تک
 بشکه نفت یکآب از  یبطر یکامروز »اظهار کرد:  در تهران( 1246)

هر دولت حق منبعی ملی و دارند آب  یدها تأکتتر است و ملگران
تر است، پس چرا نفت را با هم گران، حاال که آب از نفت هم است

در عرصه حقوق  هاستمدتهارمون  دکترین «.شویمینم یکشر
  هایریندکت و شده منسوخزیست الملل و قوانین عرفی آب و محیطبین

  .2اندشده آن جایگزین دیگری

 
1. Judson Harmon 
2. Rio Grande 

 بع آبی مشترک رجوع شود به مقالههای منای سایر دکترین. برای مطالـعه2
 «های مرزیمالحظات سیاسی و امنیتی و حقوقی در مدیریت رودخانه»

 
به دلیل رد و منسوخ شدن دکترین هارمون و عدم وجود مقبولیت 

شور کجهانی برای به رسمیت شناختن رویکرد حاصل از این دکترین، 
منش دیپلماسی آبی خود را تغییر داده است. به همین دلیل،  یزن یهترک

موضع از  تغییر با و نرم دیپلماسی اهمیت درک بامداران ترکیه سیاست
 یننچاست( اخیراً  دیپلماسی سخت )که برخواسته از دکترین هارمون

 و ستنی ترکیه سیاسی اهداف به دستیابی ابزار آبکه  کندیادعا م
 هیچکشور  ایندر  یزآبر هایحوضه مهار هایسازه هستند مدعی

 ایجاد مشترک آبریز هایحوضه دستپایین کشورهای برای تهدیدی
 قالبدر  یهترک یدجد یکردرو ینا .(Tufekci, 2018) کرد نخواهد

خارجه  یروز ،5احمد داود اوغلوکه توسط  9«کیعمق استراتژ» نیدکتر
دکترین  هایلفهآشنایی با مؤ .است یلتحل قابلمطرح شده  ترکیهوقت 

عمق استراتژیک جهت مطالعه هیدروپلیتیک ترکیه، به دلیل اثرگذاری 
ز ا آب ترکیه بسیار حائز اهمیت است.مستقیم آن بر منش دیپلماسی 

 سیاست ترکیه عبارتند ازبرای  دکترینترین زوایای این جمله مهم
(Daneshnia et al., 2015; Forughi et al., 2012):  

اوغلو معتقد بود بنابر موقعیت  ترکیه قدرت مرکزی است. داوود . 1
های تقدر یهتاریخی و جغرافیایی ترکیه، این کشور باید در زمر

مرکزی قرار گیرد. براین اساس، ترکیه نباید تنها به ایفای نقش 
 بلکه باید در آسیای ؛بالکان یا خاورمیانه قانع باشد منطقهدر 

 خزر، مدیترانه، منطقهغربی، بالکان، قفقاز، آسیای مرکزی، 
نقش فعال داشته باشد و نقش و فارس و دریای سیاه حضور خلیج

 سازد.  ءاحیااستراتژیک جهانی خود را 

و  هاکردها و کاهش شکاف بین سکوالر یهلحل مسأ . 3
داخلی این کشور برای  هاینیازگرایان در ترکیه از پیشاسالم

 بهبود و رشد شرایط استراتژیک است. 

است. ترکیه باید با توجه به  برای ترکیه قدرت یبازو ،اقتصاد . 2
ل یظرفیت اقتصادی که دارد به قدرت اقتصادی اول منطقه تبد

شود و هرجایی که پای سربازان عثمانی به آنجا رسیده است پای 
 اقتصاد ترکیه نیز باید به آنجا برسد. 

 از کند و در این راستا 6زداییامنیت ،ترکیه باید از مسائل سیاسی . 9
 تر استفاده نماید. ابزارهای قدرت نرم بطور جدی

ه ب یوستنپ یگزاف برا یهاینهصرف هز یبه جاترکیه باید  . 5
 هبکند  یگذاریهمنطقه سرما یکشورها یروبر اروپا،  یهاتحاد

 .اندبوده یعثمان یجزء امپراطور یکه زمان ییکشورها خصوص

(Mianabadi, 2014). 
4. Strategic Depth 
5. Ahmet Davutoğlu  

(اردوغان یبطرجبیه و در زمان ترک یرنخست وز ینموششبیست)  

6. Desecuritization 
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ایجاد  رکیهت یخارج یاستس در ینینو یکردروعمق استراتژیک  دکترین
 است الشت در رکیه. تاست گراییینئوعثمان یکردسوم به رووم که کرد
 در نرم ماسیدیپل به سخت دیپلماسی از تغییراتی ،دکترین این البق در

کند که این تغییر رویکرد، تأثیر محسوسی  ایجاد خود خارجی سیاست
ذاران و گهای آبی ترکیه داشته است. اگر چه سیاستنیز بر سیاست

حکمرانان کشور ترکیه همچنان بر استراتژی مأموریت هیدرولیکی 
 های مختلفیله در قالب دکترینسأمواجهه با م تأکید دارند؛ اما نحوه

)در ابتدا دکترین هارمون و دیپلماسی سخت و در حال حاضر دکترین 
عمق استراتژیک و دیپلماسی نرم( که در سیاست آبی این کشور نمایان 

 باشد. بوده است، متفاوت می
 

جهت نیل به اهداف مأموریت هیدرولیکی ترکیه، این کشور سه دسته 
 مأموریتهای آبی را تعریف کرده است. این ابرپروژه هایپروژهاز ابر

 .های بعد معرفی خواهند شدبه ترتیب در بخش هیدرولیکی
 

 هیترك یکیدرولیه تيمأمور یهاپروژه -8

 هیترك داخل در یکیدرولیه تيمأمور یهاپروژه -8-0

با اهداف متعدد از جمله  ترکیه داخل در یدرولیکیه یتمأمور اجرای 
توسعه و  ایجاد ،1فسیلی انرژی خارجیبه منابع  یهترک یوابستگکاهش 

رل کنت یبرا ینواح یدر برخ ینبوده و همچن یاقتصاد قدرتِ بهبود
های دوم و سوم دکترین لفه)این مسائل در راستای مؤ کردها یهلأمس

 .ریزی شده استاست( طراحی و برنامه مطرح شدهعمق استراتژیک 
ه ددر داخل این کشور  یدرولیکیه یتاقدامات مأمور یدر راستا ترکیه

 جنوب آناتولی پروژه -1عبارتند از:  که است کرده تعریف ابرپروژه
 آناتولی پروژه -2 ،2)داپ( شرقی آناتولی پروژه -3 ،3)گاپ( یشرق

 -6 ،6(تراگپ) تراکیه پروژه توسعه -5 ،5گپاگ پروژه -9 ،9مرکزی
پروژه  -2 ،2(دنیزگپآکمدیترانه ) توسعه پروژه -7 ،7گپمرمره پروژه
شرق دریای  پروژه توسعه -4 ،4(گپباک) غرب دریای سیاه توسعه

 این جانمایی. 11(کوپدشت قونیه ) پروژه -11و  11(دُکاپ) سیاه

 
بر اساس گزارش سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه واردات نفت ترکیه در . 1

در صد کاهش  26/11 ،3117نسبت به دوره مشابه سال  3112دسامبر سال 
 .هزار تن رسیده است 126میلیون و  2یافت و به 

2. Southeastern Anatolia Project or GüneyDoğu 

Anadolu Projesi (GAP) 

3. Eastern Anatolia Project or Doğu Anadolu Projesi 

(DAP) 

4. Orta Anadolu GEP 

5. EGE Development Project or EGE Geis Projesi 

(EGEGEP) 
6. Thrace Development Project or Trakya Gelism Projesi 

(TRAGEP) 

 متأسفانهکه است  یدرحال این .است هارائه شد 2در شکل ها پروژه
های پژوهش و علمیمجامع  گذاران،سیاستاقدامات ترکیه در نزد 
 یشرق جنوب یآناتول پروژهمحدود به  تنهاما  راهبردی در داخل کشور

 .شده است)گاپ( 
 

 ینست اا بیان کرده یه،و آب ترک یدارلسابق جنگ یروز یروغلو،ا فیضل
 بلکه دهندمی افزیش را ترکیه در یکشاورز ظرفیتنه تنها  هاابرپروژه

 خواهند یزن انرژی تولیدو شرب آب  وضعیت ملی، اقتصاد بهبودمنجر به 
چنانچه تنها او اظهار داشته است  نمونه، برای (.Özkar, 2015) شد

االنه س توانندیم برسند، اتمام به تراگپ و داپ کوپ، گاپ، هایپروژه
 (.Özkar, 2015) کمک کنند یهترک یدالر به اقتصاد مل یلیاردم 2/11

 دالر، میلیارد 7/5 آبیاری حوزهدر  هاپروژه این ییدرآمدزا ،اساس ینبر ا
 خواهددالر  یلیونم 511 شرب آب حوزه و دالر میلیارد 6/9 انرژی حوزه

را به  هیترک توانندمی هاابرپروژه این ،یروغلوا فیضلطبق ادعای   بود
تبدیل شدن  .(Özkar, 2015) ندکن یلغذا در جهان تبد هصادرکنند

ی غذا در جهان عواید اقتصادی بسیاری برای این ترکیه به صادرکننده
لفه سوم مطرح شده خواهد داشت. این مهم در راستای مؤکشور در پی

در ادامه هریک  است. مطرح شدهبرای دکترین عمق استراتژیک نیز 
 .13شوندها به اختصار تشریح میاز این پروژه

 

 )گاپ( یشرق جنوب یآناتول پروژه -8-0-0

 ترینمهم از و است شده ریزیطرح 1471 سال در گاپ پروژه
 ینا شرقاست که در جنوب  یهترک داریجنگل و آب وزارت هایپروژه

 .است شده اجرا یجنوب شرق یآناتول منطقه یعنیکشور 
 

 ،یامانکه شامل: آد گیردیرا در برم ترکیه جنوب استان 4 پروژه این
و  ورفایسعرد، شانل ین،مارد یلیس،ک ینتاب،ع یغاز یاربکر،باتمان، د

ابع آب من یریتتوسعه و مد نظیر توجیهاتی با پروژه این .استشرناق 
 یهوشی بهبود مزارع،استفاده از  یریتبهبود مد یاری،آب یبرا ینو زم
دماتخ بهبود صنایع، در تولید توسعه کشت، ویـــالگ و اورزیـــکش

7. MarmaraGEP 
8. Mediterranean Development Project or Akdeniz 

Gelism Projesi (AkdenizGEP) 
9. Western Black Sea Development Project or Bati 

Karadeniz Gelism Projesi (BAKGEP) 
10. Eastern Black Sea Development Project or Dogu 

Karadeniz Kalkinma Projesi (DOKAP) 

11. Konya Plain Project or Konya Ovasi Projesi (KOP) 

 لفیضبوک یتر و فیسها در صفحات رسمی توییات این پروژه. جزی13
و  ید قرار گرفتهیه، نیز مورد تأیو آب ترک یدارلسابق جنگ یروز یروغلو،ا

 بصورت رسمی منتشر شده است.
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Fig. 3- Turkey's ten mega water projects 

 هیترك یگانهده یهاابرپروژه -3 شکل

 

 شده ایجاد مهاجرت از جلوگیری و منطقه در اشتغال ایجاد و اجتماعی
 و درآمد سطح بهبود را گاپ پروژه از خود هدف ترکیه کشور و است

 ملی قتصادا بهبود محلی، منابع از استفاده با محلی مردم زندگی کیفیت
 ,Mianabadi and Amini) است کرده مطرح اجتماعی ثبات و

 میلیارد 6/6 ساالنه ترکیه برای گاپ پروژه اقتصادی یی. درآمدزا(2019
 سیستم 35پروژه شامل  ینا(. Özkar, 2015) استبرآورد شده  دالر

 اراضی هکتار میلیون 1152 آبیاری برقآبی، نیروگاه 14 سد، 33 آبیاری،
 است. آشامیدنی آب تأمین پروژه 4 و کشاورزی

 

  )داپ( یشرق یآناتول پروژه -8-0-0

 از یهاستان ترک 19و  شودمی اجرا شرقی آناتولی منطقه در داپ پروژه
 ل،بینگو ایلی،تونج ،یغاالز یواس،س یه،ملط یجان،جمله ارزروم، ارزن

 ینا. گیرددربرمی را آغری و بتلیس وان، قارص، ایغدیر، آردهان، موش،
که  باشدمی اجرا دست در ایران کشور با همجوار مناطق در پروژه

 طبق .محیطی ایران اثرگذار باشدتواند بر منابع آب و وضعیت زیستمی
 حوزه در درآمدزایی پروژه این اتمام از بعد ایروغلو، فیضل اظهارات

 و دالر میلیون 211 انرژی حوزه دالر، میلیار 172/1 آبیاری هایپروژه
 912/1 مجموع در که بود خواهد شرب آب حوزه در دالر میلیون 91

 یجادهزار شغل ا 331 داپ پروژه. بعد از اتمام شودمی دالر میلیار
 (.DAP, 2020) شودیم
 

 یمركز یآناتول پروژه -8-0-3

  اراــآنک و توقات چوروم، سیواس، هایاستان در مرکزی آناتولی پروژه
 توسعه زایی،اشتغال شرب، آب انرژی، تأمین آن هدف و شودمی اجرا

 این تأمین راستای در. است منطقه در کشاورزی و جنگلی فضای
 پرورش هاییجنگل همچنین و ملی هایپارک ها،سد احداث اهداف،

ح شر ینپروژه به ا ینا یاتجزیو  باشدمی اجرا دست در عسل زنبور
 سیستم 917 برقابی، نیروگاه 127ساخت  ،سد و بند 32 ساختاست: 

 منطقه 77 آبخیزداری، پروژه 253آب شرب،  ینتأم پروژه 99 یاری،آب
طرح  534خودکار،  یهواشناس بینییشپ ایستگاه 341 گردشگری،

تفرجگاه  137عسل و  زنبور پرورشجنگل  57 ی،و درختکار یجنگلدار
 (.TCMB, 2015) جنگلیپارک  14فاضالب و  یهطرح تصف 9 ی،ساحل

 

 گپاگ پروژه -8-0-2

 تا استبوده  قرار و است شده آغاز 3115 سال از گپاگ پروژه ساخت
 به منتهی مناطق در گپاگ پروژه. برسد اتمام به 3114 سال پایان

 ااجر موغله دنیزلی، حصار،قره افیون ازمیر، هایاستان در و اژه دریای
سد و بند،  24 ساخت: باشدمی شرح این به پروژه این یاتجزی. شودمی
 5 آبخیزداری، پروژه 91آب شرب،  ینتأم پروژه 7 یاری،آب یستمس 94

 جنگل 2 خودکار، هواشناسی بینییشپ ایستگاه 14 گردشگری، منطقه
و د تقریباًآب شرب  ینو تأم یساحل تفرجگاه 35 عسل، زنبور پرورش

 (.TOB, 2015) نفر یلیونم
 

  )تراگپ( تراكیه پروژه توسعه -8-0-1

 هاییرحط و شودمی اجرا( یه)تراک ترکیه اروپایی منطقه در تراگپ پروژه
 أمینت برای هاییطرح شامل پروژه این. دارد نظر در منطقه توسعه برای
ر هشدا یستمبهبود س ها،جنگل سطح گسترش آبیاری، شرب، آب
ب دفع زباله است. در چارچو یساتخاک و تأس یشکنترل فرسا یالب،س

 ینهزار هکتار زم 399پروژه اجرا خواهد شد و  556تراگپ،  پروژه
 هک است هاییپروژه جمله از نیز پروژه این. شودمی یجادا یکشاورز

 پروژه این یاتجزی. برسد اتمام به 3114 سال پایان تا است بوده قرار
 یستمس 29سد و بند،  25 ساخت: باشدمی شرح این بهبطور خالصه 

 آبخیزداری پروژه 123آب شرب و  ینتأم روژهـپ 17 یاری،آب
(TCTOB, 2016a.) 
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 گپ مرمره پروژه -8-0-8

 ودشمی اجرا کوجالی استانبول، بورسا، هایاستان در گپمرمره پروژه
 یاتجزی. است اشتغال ایجاد و کشاورزی شرب، آب تأمین آن هدف و

 92ساخت  بند، و سد 331 ساخت: باشدمی شرح این به پروژه این
 یساعت انرژ یلوواتک یلیاردم 42/3ساالنه  یدو تول یبرقاب یروگاهن

مورد  3آب شرب،  ینتأم پروژه 96 یاری،آب یستمس 367 ی،برقاب
 ایستگاه 316 یزداری،آبخ پروژه 321انتقال آب و فاضالب،  یساتتأس

 595 و عسل زنبور پرورش جنگل 61 خودکار، هواشناسی بینیپیش
 انطوف ردیابی و تثبیت برای طرح 9 جنگلی، پارک 9 و ساحلی تفرجگاه

کاشته  یوهدرخت م میلیون 11مناطق  یندر ا همچنین. برق و رعد و
 شودمی تأمین نفر میلیون 91 از بیش شامیدنی آب خواهد شده و

(TCTOB, 2016c.) 
 

  دنیزگپ(مديترانه )آك توسعه پروژه -8-0-1

 و دشومی اجرا مدیترانه دریای به منتهی مناطق در گپدنیزآک پروژه
 آغاز 3111 سال از پروژه این. است معروف مدیترانه توسعه پروژه به

 گپدنیزآک پروژه. برسد اتمام به 3114 سال تاقرار بوده است  و گشته
 و اسپارتا هاتای، عثمانیه، آدانا، مرعش، قهرمان مرسین، هایاستان در

 77ساخت شرح است:  ینپروژه به ا ینا یات. جزئشودمی اجرا بوردور
 پروژه 19 یاری،آب یستمس 131 ی،برقاب یروگاهن 67سد و بند، ساخت 

ساعت  یلوواتک یلیاردم 4/16 یدتول ی،گردشگر منطقه 33 آبخیزداری،
جنگل  14خودکار،  یهواشناس بینییشپ یستگاها 33 یکی،الکتر یانرژ

 یلیونم 2آب شرب  ینو تأم یتفرجگاه ساحل 163 ،عسل زنبور پرورش
  (.TCTOB, 2016b) نفر
 

  گپ()باك ی سیاهغرب دريا پروژه توسعه -8-0-8

 ربغ مناطق شامل و شودمی اجرا ترکیه غرب منطقه در گپباک پروژه
 بورسا، هایاستان و مرکزی آناتولی از هاییبخش و سیاه دریای

 6سد و  2 ساختشامل  پروژه این هایطرح. است کوجالی و استانبول
 (.TCTOB, 2013) استآب شرب  ینتأم پروژه

 

  )دُكاپ( شرق دريای سیاه پروژه توسعه -8-0-6

 ارتقای آن هدف. است مشهور دُکاپ پروژه به سیاه دریای شرق پروژه
 بر در را شهر 4 و باشدمی سیاه دریای شرق مناطق کارآفرینی ظرفیت

  اردو، ه،ــخانگوموش سون،گره بایبورد، آرتوین،: از عبارتند که گیردمی
 (.DOKAP, 2019) ترابزون و توقات صامسون، ریزه،

 

  دشت قونیه )كوپ( پروژه -8-0-01

 هتوسع. شد خواهد اجرا( یمرکز ی)آناتول قونیه منطقه در کوپ پروژه
 هآب شرب و صنعت از اهداف عمد ینتأم ی،کشاورز هایزمین آبیاری

 هایتونل ساخت طرح این هبرنام در اساس، براین. استپروژه  ینا
و کنترل  یکشاورز توسعهبا هدف  یهبه قون یهانتقال آب از استان عثمان

 املش پروژه این. است گرفتهقرار  یهدر استان قون یبحران خشکسال
پروژه  ینا گذاریسرمایه. است شرب آب طرح 2 و آبیاری طرح 19

 یروغلو،ا یضل. طبق اظهارات فباشدمیدالر  یلیاردم 5/2از  یشب
دالر در سال خواهد بود  یلیارم 57/3پروژه بعد از اتمام  ینا ییدرآمدزا

 211 کشاورزی، حوزه از سال در دالر میلیار 3/3 میزان این از که
 بدست شرب آب حوزه از دالر میلیون 71 و انرژی حوزه از دالر میلیون

 (.KOP, 2016; Özkar, 2015) آیدمی
 

 هیاز ترك آب انتقال یهاپروژه -8-0

در مقیاس فروملی و  ایطور کلی در هر طرح انتقال آب بین حوضهبه
یا فراملی باید شش اصل اساسی در قالب مالحظات اقتصادی، 

زیستی، سیاسی و فنی مدنظر قرار گیرد. در اجتماعی، اقلیمی، محیط
توجهی به هر یک از این های اننتقال آب بین کشوری نیز بیطرح

تواند تبعاتی را برای کشور مبدأ، کشور مقصد و همچنین اصول می
ی را برای مناطق واقع شده در مسیر انتقال ایجاد سازد. مشکالت

تقال آب از ان یهتبعاتی، کشور ترکیه خود پیشنهادرغم وجود چنین علی
 الیانس ترکیه کشوراین کشور به کشورهای همسایه را ارائه کرده است. 

 انیخود نه تنها م یآب یمنبع غن یوابستگ ایجادِ صدد در طوالنی
دارند  ییشترب یهکه با آن فاصل ییلکه کشورهاب یه،همسا یکشورها

 متمادی تالش ادعای از اینمونه «انتقال آب صلح» پروژه .است بوده
انتقال آب است.  هایطرح طریق از وابستگی ایجاد برای ترکیه

پروژه را  ینا 1426 سال در یه،وقت ترک جمهور رئیس اوزل، تورگوت
 هدف ترکیه. داد پیشنهاد یغرب آسیای کشورهای یمشکالت آب برای
 این همسایگان با همکاری توسعه ،انتقال آب صلح پروژه از را خود

 .(Ataman, 2002) بود کرده عنوانآب شرب  ینتأم واسطهبه کشور
این درحالی است که تأمین آب شرب برای مردم در خود کشور ترکیه 

 اسییو ابعاد س یسنجاز آن زمان امکان یک چالش بسیار اساسی است.
 رارق چالش ومورد بحث  آن یاز ابعاد فن یشپروژه ب ینا یمال ینو تأم

 . است گرفته
 

 باشد که هدف ترکیه ازها به خوبی گویای این حقیقت میاین چالش
های انتقال آب به کشورهای همسایه یا طرح پیشنهادیه ارائه

زایی کسب نفوذ سیاسی و درآمد آن تبعبهغیرهمسایه، ایجاد وابستگی و 
نابع سازی ترکیه از مخوبی نمایانگر منطق فرصتاست. این فرآیند به
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 کنار ردانتقال آب  هلول خط هایگرفتن پروژه پیش در با. زیرا استآبی 
 کشورهایی بلکه همسایگان،نه تنها  هاایترکیه متعدد، ساخت سدهای

 وصخص در توانندمی یزرا ن دارند کشور این با بیشتری هفاصل که
ی لفه)این مسأله به خوبی با مؤ سازند بستهوا خود بهمنبع،  ترینحیاتی

همماز  برخی .مطابقت دارد( مطرح شدهاول دکترین عمق استراتژیک 
ه منطق یکشورها یبرا یهکه ترک یگریآب د انتقال خطوط ترین

 1یحانس هایرودخانهآب از  انتقال -1: از اندداده است عبارت یشنهادپ
 هرودخانآب از  انتقال -3 ،فارس خلیج هحاشی کشورهای به 3یحانو ج

انتقال آب از  -2 ،یگرچند کشور د وهای اشغالی سرزمینبه  2ماناوگات
و  یحانس هایرودخانهآب از  انتقال -9 و به قبرس آنامور هرودخان

 .شوندمی تشریح ادامه در هاطرح ینا یاتی. جزاردن به یحانج
 

 جیلخ یاهیحاش و یعرب یكشورها به هیترك آب انتقال -8-0-0

 فارس

ال در س عربی کشورهای به ترکیه از آب انتقال هاولی یهپیشنهادی
 نای اساس برشد.  مطرح« انتقال آب صلح پروژه»تحت عنوان  ،1426

ا ر یحانو ج سیحان هایرودخانه آب داشت نظر در ترکیه یشنهادیه،پ
 وردآ یانگینفارس انتقال دهد. م یجخل هیو حاش یعرب یبه کشورها

 این از که است مترمکعب میلیون 17/24 رودخانه دو این یهروزان
 .بود هشد گرفته نظر درانتقال  برایمترمکعب  یلیونم 6 روزانه مقدار،

. بود شده زده تخمین دالر میلیارد 31 پروژه این هزینه زمان آن در
 ربیع کشورهای توسط پروژه این ههزین داشتند انتظار ترکیه مقامات
 آینده سال 11 طی عربی کشورهای که بودند مدعی هاآن. شود تأمین

 هایزیرساخت و آبی نیاز افزایش جهت در دالر میلیارد 25 حدود باید
 مقرون اربسی کشورها این برای تواندمی پروژه این که کنند هزینه آبی
 یعرب کشورهای نه و المللبین هایسازمان نه اما. باشد ترصرفه به

 که دبودن مدعی هاسعودیپروژه نداشتند.  ینا یمال ینبه تأم ایعالقه
ورد آب م تأمین یبرا پایدارتری و ترارزان حلراه یک آب سازیشیرین

 .(Yildiz, 2018) است هاآن یازن
 

 توسط جیحان و سیحان هایرودخانه از آب بود نظر درطرح  یندر ا
 به شرقی،و خط انتقال  یخط انتقال غرب هاینام به لوله، خط دو

 یجخل یهیحاش یعرب یاردن و کشورها یه،بزرگ در سور یشهرها

 
کیلومتر(.  561ترین رودخانه ترکیه است )حان طوالنیسی . رودخانه1

های قیصریه، های توروس است و از استانی رشته کوهسرچشمه آن میانه
 ریزد.گذرد و نهایتاً به دریای مدیترانه میآدانا و مرسین می

گیرد و بعد های توروس سرچشمه میجیحان از شرق رشته کوه . رودخانه3
گذرد و به دریای مدیترانه مرعش میاز استان قهرمانکیلومتر  514از طی 

 ریزد.می

 نتقالا از حاصل آب گرفته، صورت برآوردهای. بنابر یابدفارس انتقال 
 آب حجم. کند تأمین رانفر  یلیونم 15 نیازهای توانستمی پروژه، این

 نتقالا خط مسیر بزرگ شهرهای جمعیت مبنای بر پروژه دو هر تحویلی
دو خط  ینا برای شده پیشنهاد فنی هایویژگی .بود شده گرفته نظر در

 (: 9)شکل  است شرح بدینانتقال 
 5/2 روزانه ظرفیت و کیلومتر 3651 انتقال خط این طول: غربی خط -

بود  شده برآورد دالر میلیارد 5/2 آن هزینه و رمکعبمت میلیون
(Gruen, 2007.) و بود شده گرفته نظر در مکه شهر خط، این مقصد 

 مدینه و ینبع امان، دمشق، حمص، حما، شهرهای از انتقال خط این
 یانتقال هر متر مکعب آب، براساس مطالعات هین. هزکردمی عبور نیز

 زده شده بود یندالر تخم 29/1صورت گرفته بود،  یشسال پ 21که 
(Yildiz, 2018).  
 رهایکشو از انتقال خط این: خلیج انتقال خط یا شرقی انتقال خط -

 عربی یهمتحد امارات و قطر بحرین، کویت، سمت به اردن و سوریه
 طول و ترطوالنی غربی انتقال خط از خط این. بود شده گرفته نظر در
 طرح، این هاولی مطالعات در. بود شده گرفته نظر در کیلومتر 2411 آن

 آب انتقال واحد هر ههزین و مکعب متر میلیون 5/3 آن هروزان ظرفیت
دالر  یلیاردم 13 یخط انتقال شرق یکل ههزین و برآورد دالر 17/1

 (.Gruen, 2007; Yildiz, 2018) زده شده بود ینتخم
 

توسط  یشسال پ 23 ،پروژه ینا یو اقتصاد یخالصه، ابعاد فن بطور
هداف ا وابعاد  اماقرار گرفته بود  یرشاز کارشناسان مورد پذ یاریبس

 این .(Yildiz, 2018) شدواقع  جدی یدپروژه مورد ترد ینا سیاسی
 اس،اس براین. نشد واقع عربی کشورهای پذیرش مورد نهایت در پروژه

 و سیحان هایرودخانهانتقال آب از  یبرا یگرید هیشنهادیپ یهترک
 دراست که  ضرورینکته  این ذکربه اردن مطرح کرد.  یحانج

 شغالیهای اسرزمینانتقال آب صلح، مشارکت  پروژه یهاول هپیشنهادی
 تمخالف با ابتدا همان از لهمسأ این کهدر نظر گرفته شده بود  یزن

 . شد مواجه عربی کشورهای
 

 از دیگری پروژه های اشغالیسرزمین یبرا یهترک اساس، این بر
واسطه  ینکرد که بد یفتعر یاییدر یرمس واسطهماناوگات و به هرودخان

چون  یبه عبور خط انتقال آب از کشور پر تنش یازیانتقال آب ن یبرا
 .(Yildiz, 2018) نباشد یهسور

های توروس سرچشمه ی شرقی رشته کوهماناوگات از دامنه . رودخانه2
ی ینهریزد. بیشکیلومتر به دریای مدیترانه می 41گیرد و بعد از طی مسافت می

عب بر متر مک 26ی آن متر مکعب بر ثانیه و کمینه 511جریان این رودخانه 
میلیارد متر مکعب  6/2ماناوگات  جریان رودخانه ثانیه است. میانگین سالیانه

میلیون متر مکعب آن انتقال یابد  121است که در نظر بود تنها ساالنه 
(Rende, 2007.) 
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Fig. 4- Peace Water Project (Yildiz, 2018) 

 (Yildiz, 2018) پروژه آب صلح  -2 شکل

 

 ماناوگات انتقال آب از رودخانه پروژه -8-0-0

 کیهتر نشد، عملیاتی همرحل وارد صلحآب  انتقال پروژهاز آنکه  پس
 درپروژه  ینماناوگات را مطرح کرد. در ا هانتقال آب از رودخان هپروژ
 نغازیببه  یاییدر یرمس یقاز طر ماناوگات هرودخان شیرین آب بود نظر
 ی،اشغال هایسرزمین در حیفا مالت، هجزیر یبی،ل در طرابلسو 

 و ، غزه در فلسطینیدر قبرس شمال یرنیاکا یونان، در هراکلیون
که با مشکل آب شرب مواجه است  ترکیه استانبول شهر همچنین

 ودب کشور تنها صهیونیستی رژیم میان این در(. 5منتقل شود )شکل 
پروژه  ینا اهمیت. داشت ماناوگات رودخانه از آب خرید به تمایل که

 اینر بود. کشو این یازآب مورد ن یناز تأم فراتر صهیونیستی رژیم برای
 آبی ازنی تأمین واردن  رودخانه هسابقیب یخشک را خود هانگیز کشور
االنه انتقال س یتپروژه با ظرف ینبود که ا یدر حال این بودکرده  اعالم

 توانستیکشور را م ینا ساالنه یازاز ن 2% مترمکعب تنها یلیونم 51
پروژه،  نیاز موافقت با ا صهیونیستی رژیم دیگر یهانگیز. کند تأمین

 نخست ن،شاروکشور بود.  ینا یاسیس یقو عال یهروابط با ترک یتتقو
ط رواب بر ترکیه از آب انتقالخصوص معتقد بود  یندر ا وقت، وزیر

 حائز اربسیجهت  یناست و از ا اثرگذارکشور  ینو ا یهترک یکاستراتژ
 .(Gruen, 2007) باشد تواندمی اهمیت

 
 ،3119 یهیژانو 5 در یونیستیصهیمو رژ یهاساس، دو کشور ترک ینا بر
رودخانه  ازمتر مکعب آب  یلیونم 51خصوص انتقال ساالنه  در

 دوداًح ایبا فاصله های اشغالیسرزمینماناوگات به ساحل اشکلون در 

 یه. ترککردند امضا ایتوافقنامهسال  31و به مدت  کیلومتری 521
درخواست کرده  دالر 32/1هر متر مکعب آب رودخانه ماناوگات  یبرا
ر هتمام شده  یمتق ،آب یهحمل و تصف یهاینهکه با احتساب هز بود
 یمکه رژ ید. در صورتیرسیم دالر 55/1به حدود  آبمکعب متر
ر متر ه برایکن یرینشآب یهابا استفاده از دستگاه یونیستیصه

ماه مه سال  یتنها در پروژه این. پرداختمی دالر 61/3مکعب آب 
موکول  یندهآ یرا برا یشترب یهمکار ینمتوقف شد و طرف 3116
 .(Gruen, 2007) اندکرده

 

 قبرس به هیترك آب انتقال -8-0-3

 انرژی وزارت و قبرس هخارج امور وزارت بین پروتکلی 1447 سال در
 قبرس یشمال بخش بهو انتقال آب  تأمین برای ترکیه طبیعی منابع و

ه ب یلیهر متر مکعب آب تحو یمتق ،اساس ین. بر ایدرس امضاء به
 قرار اینبرآورد شده بود هر چند که  دالر 55/1 قبرس اییهبخش ترک

 یبرا یدیجد هتوافقنام 3119اکتبر سال  39در  .شد لغو نهایت در داد
 منعقد صهیونیستی رژیم از شرکتی توسط قبرس به ترکیه از آب انتقال
برآورد  دالر 61/1هر متر مکعب آب  یمتقرارداد ق ینطبق ا کهشد 
 شد.

 
 یهکتر یشد ساحل جنوب یدهنام «قرنپروژه »که به عنوان  پروژه این

 رهیجز ینبه ا را یرینو آب ش داده یوندقبرس پ یبا ساحل شمال را
.رساندمی
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Fig. 5- Water transmission line from the Manavgat (Gürer and Ülger, 2007) 

 (Gürer and Ülger, 2007ماناوگات ) انتقال آب از رودخانهخط  -1شکل 

 

آنامور در  رودخانه بر «آالکوپرو» پروژه، سد ینکردن ا ییاجرا برای
 ترک قبرس یجمهور در «کوی گچیت» سد و ترکیه یناستان مرس

 ژوئن هفت در. شدند ساخته 3119 سال در یرنهگ یکیدر نزد یشمال
آب  .رسید اتمام به دریا طریق از لوله خط ساخت کارهای نیز 3119
که طول آن در  ایخط لوله یقاز طر «آالکوپرو»شده در سد  ذخیره

 جمهوری در و کیلومتر 21 آن دریایی مسیر کیلومتر، 39 ترکیه قسمت
 117 مجموع در و بوده کیلومتر سه شمالی قبرس ترک

نه رودخا ینا آورد. حجم یابدمی انتقال قبرس به باشدمی کیلومتر
 یلیونم 75مقدار  ینمترمکعب است و از ا یلیونم 751ساالنه 

 تکمیل 3117 سال در نهایت در پروژه این. رسدیمترمکعب به قبرس م
 دالر برآورد شده است. یلیونم 511پروژه  ینا یهین. هزشد
 

 اردن به هیترك آب انتقال -8-0-2

 ایآسیانتقال آب به  هایپروژه قبرس، آب انتقال پروژه اتمام از پس
عدم  سبب هبقرار گرفته است.  یشتریبه قبل مورد توجه ب نسبت یغرب
 یه، ترکعربی یکشورها واسطه هخط انتقال آب صلح ب یاجرا یرشپذ
ب آ پروژه، این در. کرد مطرحکشور اردن  برایرا  یگرید یشنهادیهپ

 یرسال اخ 21 یکشور که در ط ینا به تریهکوتا انتقال خط واسطهبه

 
لوانیا های اوسکا، تورنتو و پنسی. مطالعات اقتصادی این پروژه توسط دانشگاه1

  انجام شده است.

 اب. یافتانتقال خواهد  است بودهآب مواجه  کمبود جدیبا مشکالت 
 به ،خط انتقال ینخصوص ا در ایترکیه کارشناسان اظهارات به توجه

 به نسبت یزن هاهزینه است، ترکوتاه آب انتقال مسیرکه سبب آن
 مدعی ترکیه و بود کمترخواهد صلح آب انتقال خط پروژه یههزین
و در  گذشته سال 21 به نسبت آوریفن پیشرفت به توجه با است

 هنهزی و اولیه گذارییهدر آن زمان، سرما یشنهادیپ پروژهبا  یسهمقا
 محاسبات بنابراساس،  براین. یافت خواهد کاهش را پروژه عملیاتی

 و سیحان هایرودخانه از ترکوتاه آب انتقال خط یههزین، 1426 سال
ه ک است مدعی ترکیه. شد برآورد دالر میلیارد 5 اردن سمت به جیحان

 تعریف شده پروژه نسبت به یو تکنولوژ یفن توسعهپروژه به سبب  ینا
ل انتقا ساالنه یتظرف ید،طرح جد درخواهد بود.  یاتیعمل 1426سال 
 نگینمیا با همقایس در میزان این که است مکعب متر میلیارد 3/3آب 
 .باشدمی بیشتر برابر 6/1 اردن رودخانه آورد

 
 از یبسیار توسط پروژه فنی و اقتصادی سنجیامکان اساس، براین

پروژه در  یاسیس سنجیامکان اما. 1است شده پذیرفته مختصصان
 نطقه،م یکنون یاسیس یطشرا یقیناً. است بحث مورد همچنانمنطقه 

 اولیه هپیشنهادی که است 3111 اوایل و 1421 هایسال از ناپایدارتر
 قالانت خط اینقرار است  همچنین و بود مطرح( صلح آب انتقال پروژه)
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 سیاسی ثبات حاضر حال در کشور این که بگذرد سوریه کشور از
 هپروژ این سیاسی پذیریله بر امکانأمس ینو ا نیست برخوردار
حائز  اریپروژه بس یاسیس پذیریمکانا به توجه لذا. است تأثیرگذار

  .(Yildiz, 2018) است یتاهم
 
 انتقال اهمیت به ملل، سازمان در اردن سفیر، 1441 یهده اوایل در

 مرکز سرئی همچنین و کرد تأکید ایپروژه چنین واسطهبه ترکیه از آب
 اعالم را پروژه این از حمایت نیز 1امان در فنی و اقتصادی مطالعات

 تغییراقلیم چالش به توجه هاحمایت و هاتمام موافقت. در کنار کرد
 رارق الشعاعتحت را پروژه پایداری تواندمی و است اهمیت حائز بسیار
 طول در هوا دمای و بارش روند تغییرات بررسی یهمطالع. دهد
 توجهی قابل صعودی روند سیحان، حوضه 3114 و 1471 هایسال

 ریس در توجهی قابل نزولی روند همچنین و دما ساالنه زمانی سری در
 هادپیشن حالتی در پروژه این. است داده نشان را بارش هالناس زمانی
 خط هک سیحان حوضه بر نیز اکنونهم اقلیمی تغییرات که است شده
 .(Yildiz, 2018)است  بوده تأثیرگذار گذردمی آن از صلح لوله

 

 هاطرح این شدن مطرح که است پرواضحشواهد مطروحه،  براساس
 نهات انتقالی آب حجم زیرا ؛نیست آب کمیابی جبران هدف با صرفاً

 هک درحالی. کند جبران تواندمی را کمبود از کوچکی بسیار بخش
. ارندد همراه به بسیاری محیطیزیست و امنیتی و اقتصادی هایهزینه

 سیاسی اهداف با عمدتاً ترکیه، توسط هاطرح این پیگیری و پیشنهاد لذا
 یهبرر یو تالش برا یعثمان یقدرت امپراتور یایاح جمله از امنیتی و

 شود، این درحالیدر کنار عواید اقتصادی دنبال می یرامونیپ منطقه
زیستی، سیاسی و اجتماعی های محیطها چالشست که این طرحا

 بسیاری به همراه دارند.
 

 هیترك یفرامرز یآب یهاپروژه -8-3

روند  و یکرددر رو ات جدیییرتغ شدن دکترین عمق استراتژیکمطرح 
 اهنگ روند این دربه همراه داشت.  یهدولت ترک یخارج گذارییاستس

 شد نعطفم افغانستان کشور مخصوصاً و شرق به پیش از بیش ترکیه
 . اینداد قرار خود کار دستور در را دیگر کشورهای در گذارییهو سرما

دکترین عمق استراتژیک مطرح شده را پوشش لفه پنجم مسأله مؤ
 به تنها دنبایکشور  این بودند معتقد ترکیه گذارانسیاست زیرا ؛دهدمی

 یور رب باید و باشد قانع خاورمیانه یا بالکان همنطق در نقش ایفای
 هایهپروژ در نگرش ینا نمودکند.  یگذاریهسرما نیز دیگر یکشورها

و  یگذاریهدر سرمااست و  ییقابل شناسا یزن ترکیه فرامرزی آبی
ها و از سدها، پروژه یبردارها در ساخت و بهرهمشارکت ترک

 
 شهر کشور اردن است ترینیتو پرجمع ختیتا. پ1

 قابل یافغانستان به راحت سایر کشورها از جمله یکالن آب یهابرنامه
 توان بهمی کالن یهاها و پروژهطرح ینمشاهده است. از جمله ا

توسعه  ینخان و همچنو افتتاح فاز سوم سد کمال یگذاریهرماس
 رمندیرودخانه ه یمترمکعب بر رو یلیاردم یکبه  یسد کجک یتظرف

 در یگفتمان یدر حال قلمروساز هیترک .اشاره کردها توسط ترک
کشور  نیفرهنگ و کاال در ا شه،یافغانستان است تا بتواند با نفوذ اند

را در  شیهاشهیها و اندبتواند انگاره نیبرآن مسلط شود همچن
 مینظمطلوب خود ت کیتیو ژئوپل یاسینظم س یافغانستان در راستا

ه ب رمندیه یآب یهادر حوضه هیترک یاقدامات آببدیهی است  .دینما
 یستانس یشرق کشور به خصوص منطقه بشدت بحران یآب یتجد امن
 (. Nagheeby, 2014) کندیم یدرا تهد

 

 در افغانستان یكجک سد در یگذارهيسرما -8-3-0

 ینا .است در استان هلمند واقع شده یدر شهرستان کجک یسد کجک
 یکاییآمر خصوصی توسط شرکت 1459تا  1451 یهاسال ینسد ب
سد در همان زمان با  ینساخته شد. فاز اول ا ،نودسون نویسمور
 یناحداث فاز دوم ا اراما ک؛ شد یلمگاوات برق تکم 51 یدتول یتظرف

آب رت . اما وزاافتاد تعویق بهافغانستان  یمشکالت داخل یلسد به دل
 یه،رکو ت یکاآمر یسه جانبه با کشورها یافغانستان در تعامل و انرژی

را امضا کرد. شرکت موسوم به  یفاز دوم سد کجک ییقرارداد اجرا
 دالری یلیونم 311 یگذاریهقرار است با سرما یهترک« 77»

 ینههز یرژان یدها و تولیناز نصب توربرا نصب کند و پس  ییهاینتورب
 کند یافتدر 3برق برشنا یعآن را از محل فروش برق از شرکت توز

(Sputnik, 2017 .)آبوزارت  یو ادار یمال ینمع ،یمیعظ یرعبدالبص 
د س ینآب ا یرهقرارداد ذخ این براساساظهار کرد  افغانستان و انرژی

خواهد  یشمترمکعب افزا یلیاردم 29/3متر مکعب به  یلیاردم 3/1از 
 یدمگاوات خواهد رس 153مگاوات به  51از  دس ینبرق ا یدو تول یافت

(Wadsom, 2016 .)مقدار آب توان  ینبرق، انباشت ا یدعالوه بر تول
 خواهد داشت.  یندهرا در آ یکشاورز ینصد هزار هکتار زم یاریآب
 

 افغانستان در خانكمال سد ساخت -8-3-0

ه ساخت یرمنده رودخانهو بر کیلومتری شهر زرنج  45 خان درسد کمال
 1295، در سال فازخان با طرح سه شده است. کار ساخت سد کمال

 فازاز سر گرفته شد.  1241در سال  مجدد و شد متوقفآغاز شد اما 
خان سوم سد کمال فاز. یافت یانپا 1249، در سال سد یندوم ساخت ا

دولت افغانستان ساخته  ر از بودجه توسعهدال یلیونم 72 ینهبا هز
 رب نام شرکت پمتک به یشرکت ترک یکرا  فازاین  اجرای. شودیم

 . شرکت دولتی توزیع برق در افغانستان3
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 ظرفیت است قرار پروژه، از فاز این پایان از پس. است گرفته عهده
هزار  21 ، سطح زیرکشت بهمترمکعب یلیونم 59مخزن این سد به 

 Thomas andرسد )ـب گاواتم 4,5 ظرفیت تولید برق به وهکتار 

Varzi, 2015.) 
 

رای ب یدرولیکیه مأموريت ها: تبیین پیامدهایيافته -1

 هیترك هیدروپلیتیک

 های عظیمدر پیش گرفتن مأموریت هیدرولیکی مانند ساخت سازه
های انتقال آب با هدف تأمین امنیت آبی، غذایی و مانند سد و پروژه

های سیاسی، اقتصادی و امنیت انرژی برای انسان عالوه بر فرصت
ا هایی رها اشاره شد، چالشاجتماعی مختلف که در این نوشتار به آن

توجهی به بیتغییراقلیم است.  ترین چالشنیز در بردارد. عمده
 هایدر اجرای طرحیم اقل ییرتتغناشی از  یعیطبهای قطعیتعدم
که  ار آب با مرتبط هایچالشتواند میای و مأموریت هیدرولیکی سازه

تالش  درهمواره مهندسان  .سازد تشدیدماهیت اشتراکی است  منبعی با
ایجاد  واسطهب و منابع آب هایمهندسی سامانه بااند که بوده

ی و مهندسد. نسلطه یابت بر تنوع طبیع مختلف آبی هایزیرساخت
ضبط شده و یا مشاهدات تاریخی ها عمدتاً براساس سازهاین طراحی 

دتاً ها عماین داده است. بینی شدهشیپ سازی وساختگی مدل هایداده
ه ــادر بــبطور قاطع قو  دــی دارنادـدم قطعیت بسیار زیــع

 ;Ludwig et al., 2016ند )باشنمیتغییراقلیم مبهم  دــرونبینی پبش

Milly et al., 2008هایی غیرسازگار له منجر به ساخت سازه(. این مسأ
 .(et al., McCracken 2018) شدبا اقلیم خواهد 

 
و کرده  ایجادهیدرولوژیکی  هدر چرخرا تغییراقلیم تغییراتی  همچنین،

سالی و سیل را رقم زده است حدی مانند خشکهای وقوع پدیده
(McCracken et al., 2018; Michel and Pandya, 2009; 

Svendsen and Künkel, 2009) زمان. این در حالی است که 
های )مانند سدها و طرح عظیمهای سازهاز  برداریاجرا و بهره طراحی،

گیرد و ممکن است زمان طراحی دربرمی طوالنی هبازدانتقال آب( 
برداری از آن خشکسالی باشد و زمان بهره در دوره یهایچنین پروژه

آسا باشد و یا بالعکس. های سیلمصادف با دوره ترسالی و بارش
امنیت  کنندهو مأموریت هیدرولیکی تضمین عظیمهای ازهبنابراین س

آبی نخواهد بود و به تبع آن امنیت انرژی و امنیت غذایی را ایجاد 
با  طور مداومبهنیستند قادر های بشر ساخت سازهاکثر نخواهد ساخت. 
ها عیتعدم قطتوجهی به چنانچه و  زیست سازگار باشندتغییرات محیط

اخذ  هایاین ذهنیت اشتباه ایجاد شود که سیاستممکن است ، نشود
 لیماقسازگاری با تغییر هایشده برای مدیریت منابع آب، سیاست

و ناسازگار با تغییرات  عظیمهای بدون شک طراحی سازه هستند.

 مناقشات پیرامون مسائل آبی راسیاسی و  هایتنشتواند اقلیمی می
 ند تر کنتنیدهدرهمرا  آبی مشترکمنابع و مدیریت تشدید سازند 

(Dinar and Nigatu, 2013; McCracken et al., 2018). 
 

له با توجه به اقدامات ترکیه برای منطقه غرب آسیا بسیار بغرنج این مسأ
خواهد بود. همانطور که نشان داده شد، کشور ترکیه ازجمله کشورهایی 

 ظیمعهای است که بطور گسترده مأموریت هیدرولیکی و ساخت سازه
ها را به اجرا درآورده است. را در دستور کار دارد و تاکنون برخی از طرح

 سازی منابع آب وملیهای مردان ترکیه با استفاده از تاکتیکدولت
های داخلی، سازی از منابع آب، در قالب سه دسته از پروژهفرصت

ادی قتصهای سیاسی، ابرداریفرامرزی و انتقال از ترکیه در حال بهره
 هاپروژهسه دسته این (. واکاوی 6و اجتماعی از منابع آبی هستند )شکل 

 ،آبی عمناب توسعه به کشور این گذارانسیاست نگاه که دهدیم نشان
 در باتثرشد، توسعه و  به دستیابی برای استراتژیک ابزاری بصورت

 ارجیخ سیاست برای استراتژیک ابزاری همچنین و کشور داخلی سطح
د محیطی برای خواین اقدامات درنهایت تبعات اجتماعی و زیست. است

 کشور ترکیه و همچنین همسایگان آن دربرخواهد داشت.
 

 سازی منابع آب در تركیهملی -1-0

له تأمین امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت در کشور ترکیه مسأ
ر حاضهمانطور که در مقاله اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. 

تشریح گردید، آنها در عمل معتقدند آب مانند نفت یک منبع صرفاً ملی 
ود اقدامات خ آن در صدد توجیه منابع سازیملی است و در این راستا با

ر ــهستند هر چند که در ظاهر و در اظهارنظرهای رسمی خود ب
نند کتأکید میپایبندی بر اصل استفاده منصفانه و منطقی از آب 

(Tufekci, 2018 .)هستند که از  هگانده هایابرپروژه ادعا این گواه
 دینب. اندگرفته قرار ترکیه گذارانسیاست کار دستور در 1461 هده

 بخش آبریز، حوضه مهار هایطرح اجرای با توانندمی هاآن طریق
. ندباش داشته نیز برقابی انرژی تولید و دهند توسعه را کشاورزی

 ینیازها کهآن بر عالوه هاییطرح چنینمردان ترکیه معتقدند دولت
 این برای ،صادرات واسطهبه  تواندمی کند،می تأمین را هاآن یداخل

 امنیت و غذایی امنیت و باشد داشته همراه به نیز اقتصادی درآمد کشور
  .دهد افزایشنیز  را ترکیه در انرژی

 

توانند اقتدار بیشتری برای دولت ترکیه ایجاد میها همچنین این پروژه
کنند؛ زیرا یکی از مشکالت اجتماعی بسیار حساس در ترکیه مرتبط با 

درصد از خاک  21حدود  یهردستان ترککُاقشار کُرد در این کشور است. 
دها رکشور در بر گرفته است. کُ ینرا در جنوب شرق و شرق ا یهترک

 یتداد جمعتع یلدل ینهستند. به هم یهترکترک در  یرقوم غ ترینبزرگ
 . شودیمحسوب م یهترک یبرا یمل یدتهد یکرد کُ یباال
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Fig. 6- Analysis the strategy of hydraulic mission in Turkey 

 ت هیدرولیکی كشور تركیهيتحلیل استراتژی مأمور -8 شکل

 
 بموج یهجنوب شرق و شرق ترک یدر نواح یتو محروم یکاریفقر، ب

پ.ک.ک.  شده است. 1471 یهآمدن گروه پ.ک.ک از ده یدپد
ه له هموارأمس یناست که ا ینردنشدر مناطق کُ یخواستار خودمختار
 هاییردرگ ینبه همراه داشته است. ارا  یهترک یبا واکنش تند نظام

 دوجودولت و مردم به یرا برا یرا ناامن کرده است و مشکالت یهترک
 شیو پ.ک.ک تا کنون ب هاترک ینب درگیریبرای نمونه، . است آورده

 یداشته است. موضوع چگونگ ینههز یهترک یدالر برا یلیارداز پنجاه م
 هپروژمخصوصاً  یه،در کشور ترک یداخل هایپروژه یمصرف آب و اجرا

 ینردنشدر مناطق کُ یاریبس های)گاپ(، بحث یجنوب شرق یآناتول
 یهترک دهایراز کُ یاریپروژه محل سکونت بس ینکرده است. ا یجادا

 ستا یزن یهعراق و سور ینانردنشکُ یبرا یدیو تهد کندیرا نابود م
(Koolaee et al., 2016 .)با هدف  )گاپ( یجنوب شرق یآناتول پروژه

و دور نمودن آنان از مناطق  ی این کشورردهاجمعیتی کُبافت تغییر 
به دنبال ریزی شده است و طرح ردنشین کشورهای همسایهکُ

ابراین این . بناست این کشورردهای جایی و تغییر بافت قومیتی کُجابه
تواند اقتدار دولت ترکیه را در برابر کُردنشینان باال ببرد و مانع پروژه می
ازی منابع سلذا ترکیه با ملیهای قومیتی در این کشور شود. از فعالیت

ع سازی منابآب، به دنبال اهداف اقتصادی و کسب اقتدار است و ملی
تواند چنین اهدافی را برای ترکیه رقم زند. این درحالی آب بخوبی می

ر دراز تواند دمحیطی و اقلیمی میاست که عدم توجه به تبعات زیست
 مردان این کشور ایجادن اقداماتی را خالف تصور دولتمدت نتایج چنی

 کند.

 سازی از منابع آب درتركیهفرصت -1-0

 ستگیواب ،آب انتقال هایپروژه واسطه بهکه  است درصدد ترکیه کشور
 یهاصلکشور ف ینمنطقه، که با ا خشک کشورهای بین بیشتری آبی

ود را در قدرت خبا ایجاد این وابستگی آبی، کند و  ایجاددارند  یشتریب
 ادپیشنه جایی در هاطرح این که است ذکر قابلدهد.  یشمنطقه افزا

 انتقال هایطرح به وابسته طبیعی و اجتماعی سیاسی، ابعاد که اندشده
 یقتصادو ا اقلیمی هایقطعیت عدم و استبوده  برانگیزبحث بسیار آب

به سبب وجود  ی،و اجتماع یاسیس هاییتفراوان عالوه بر عدم قطع
ود وج یهف ترکاخشک اطر یکشورها یاسیو عدم ثبات س یسمترور
های آبی محسوب م تهدیدی بسیار جدی برای سازهوجود تروریس. دارد
ند در توامانند سد میهای بزرگ مقیاس آبی سازهشود؛ زیرا تخریب می

چنین  مونههای جنگی باشد. نتر از سالحبرخی موارد خطرناک
ای اقدامات داعش در حوضه آبریز دجله و فرات است. گروه استفاده
ام به اقد عراق بیشتر مناطق اشغال برای ابتدای فعالیت خود در داعش
این  نانساک واداشتن و آنها کنترل گرفتن دست آبی، در منابع تصرف
 سویک از جمعیتی ساختار تغییر موجب خود، هایخانه ترک به مناطق

ا ب داعش. شد دیگر سوی از مناطق این تصرف زمینه کردن فراهم و
ه عنوان آبرسانی ب هایشبکه و آبی سیساتأت و منابع استفاده ابزاری از

را  همجوار مناطق و شهرها بر سیطره سعی داشت که راهبردی سالح
 3119 سال آگوست هفتم موصل سد برای نمونه، .کند فراهم برای خود
 و عراق سد بزرگترین موصل . سدشد تصرف داعش توسط میالدی

 متر 31 توانست سببمیآن  فروپاشی است و خاورمیانه سد چهارمین
. شود نفر هزار 51 از بیش شدن کشته و وصلشهر م تمام رفتن آب زیر
 توان کند کهمی مینأت را عراقی میلیون یک برق و آب سد این

 مأموريت هیدرولیکی در تركیه

 سازی منابع آبملی آب سازی از منابعفرصت

 های داخلی تركیهپروژه های انتقال آب از تركیهپروژه های فرامرزی تركیهپروژه

 امنیت انرژی توان اقتصادی نفوذ سیاسی توان اقتصادی نفوذ سیاسی امنیت اجتماعی امنیت غذايی
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 در که آبی میزان. استدار راآب  مکعب متر میلیارد 13 سازیذخیره
 مکعب متر هزار 611 حدود کرد خواهد ریزش سد شدن شکسته صورت

 پذیرش توان دجله رودخانه که حالی در است،برآورد شده  ثانیه در
لذا وجود چنین مسائل . دارد را آب این از ثانیه در مکعب متر 2511

 امنیتی در منطقه، به جد ادعای اقتصادی و منطقی بودن چنین
 کند. هایی را با چالش مواجه میحطر

 
 شدن مطرح که است واضح مطروحه، شواهد براساساز سوی دیگر و 

 برخی کشورهای و مجاور کشورهای به ترکیه از آب فروش و انتقال
 جمح زیرا ؛نیست آب کمیابی جبران هدف با صرفاً منطقه غیرمجاور

 تواندیم را کشورهاآن  کمبودِ از کوچکی بسیار بخش تنها انتقالی آب
 و امنیتی اقتصادی، هایهزینه ،هاطرح این که درحالی. کند جبران
 هاطرح ینا یگیریو پ پیشنهادبه همراه دارند. لذا  یاریبس زیستیمحیط
 یورقدرت امپرات یایاح یرنظ سیاسی اهدافی با عمدتاً ترکیه، توسط
 .شودمی دنبال یرامونیپ منطقه یرهبر یو تالش برا یعثمان

تواند این اهداف را برای ترکیه خوبی میسازی از منابع آب بهفرصت
ایجاد سازد و مکانیزم ایجاد فرصت برای تخطی بیشتر که از 

 سازی است بخوبی در چنین اقداماتی نمایان است.های فرصتمکانیزم
 

 یه درترك كشور بررسی تبعات رويکرد هیدروپلیتیکی -1-3

 منطقه 

 با یهرکت یدروپلیتیکیه یهایتتوان در فعالیرا م رییابس یهاشباهت
. دید اندشده واقع مشابه جغرافیایی موقعیت در که ییکشورها سایر

ستان ، تاجیک(هیرمند رودخانهافغانستان )باالدست در  مانند کشورهایی
 ( ازیلن رودخانه)باالدست در  یوپیو ات آمودریا( )باالدست رودخانه

ات از اقدام یالگوساز توانیله را مأمس ینهستند. ا کشورها آن یهجمل
در زمان  یهکشور ترک یراز ؛کشورها خواند یردر سا یهکشور ترک

 یهاآبراهه از یرکشتیرانیغ یبرداربهره ینقوان یونکنوانس» یریگأیر
 یاز سه کشور یکیدر سازمان ملل متحد،  1447در سال  «یالمللینب

به دنبال  هیرسد ترکیداد. به نظر م یمنف أیر یونکنوانس ینا بهبود که 
، تانمانند افغانس یباالدست یکشورها یاناز م یدر سطح جهان یارگیری

 یژهتمان وو گفرویه  یک یجادبتواند با ا تا است یوپیو ات تاجیکستان
کند و  یمشترک در جهان الگوساز یهااز آب یبرداردر خصوص بهره

 رویه ینا سازییراستا داشته باشد و با جهان ینر اآنان را د یهمراه
. یدسازمان ملل متحد مقابله نما 1447 یونکنوانس یقبتواند با مصاد

 حوزه رد ترکیه هایفعالیت و اقدامات شودیم بینیپیش اساس، براین
 با همسایهیرغ یکشورها یرسا دربتواند  آب دیپلماسی و هیدروپلیتیک

. اشدب اثرگذار یکستانتاجهمچنین جمله افغانستان و  از کشور ینا
 کهتند هس ما کشور شرق در آب پر کشورهای یکستانو تاج افغانستان

 (آمودریا و هریرود یرمند،)ه یمهم المللیبین هایرودخانه یهسرچشم
، یهترک یکردرو از الگوبرداریهستند.  یاز منابع آب یغن یباًو تقر باشندمی

 وابسته مدتاًع که ما کشور شرق هیدروپلیتیکی و آبی امنیت بر تواندیم
 اثرگذار باشد.  نیز است یورود فرامرزی آب منابع به
 

 در ترکیه گذارییهسرماهمانطور که تشریح شد ادعا،  ینگواه ا
ه و استفاد در کشور این کمک و افغانستان کشور فرامرزی هایپروژه

حال  درهارمون  دکترین. است هارمون دکترین رویکردبکارگیری 
 ،یمشهود است. محمداشرف غن یزافغانستان ن یآب یاستحاضر در س

 اظهار 1247 سال ماه اسفند در ،افغانستان جمهوریسرئ یزدهمینس
 آب قطره هر زیرا ؛کنیممی گذاریسرمایه آب مهار برای ما»: کرد

. (Nawaz, 2009) «خواهد بود ترقیمتی هاهمسایه نفت از افغانستان
انه رودخ یبر رو یاشاره کرد با توسعه سد کجک یسخنران یندر ا یو
گاوات و صد م شودیم یرهذخ یشترمترمکعب آب ب یلیاردم یک یرمنده

رودخانه  یعیطب یراست که انسداد مس یدرحال ینخواهد شد. ا یدبرق تول
های تاالب یبا خشک شودسبب میدر کشور افغانستان  یرمنده

در  یعیسو ، تبعات نامطلوبیماقل ییرتغ و اثرات بالقوه هامونالمللی بین
منطقه را به شدت تحت  ینمردم ا یزندگ ورخ دهد  یستانمنطقه س

 .یردقرار گ افغانستان دولت یهجانب یک اقدامات نوع این یرثأت
 

 خود فوذن و نقشاست  تالش در یگفتمان یبا کمک قلمروساز ترکیه
اساس،  نیبرا کشور این اساس، براین. کند ترگسترده افغانستان در را
 یهایکنفرانس همکار نیچهارم زبانیم 3111کشور در نوامبر  نیا

و  ( در استانبول بوده استکایراجع به افغانستان )ر یامنطقه یاقتصاد
 همنطق مسائل حل جهت در تا است کوشیده ییهااجالس یبا برگزار

را  انیستافغان یاندانشجو یبرا یلیتحص هایبورس تعداد. بردارد گام
 است ردهک رئدا کشور این در تلویزیونی یهشبک دو ،است داده یشافزا

ذا ل .است گذاریسرمایه حال در افغانستان اقتصادی هتوسع برای و
 هفاداستدر  روشیکه پ یهکشور ترک اقدامات دقیق یو بررس یواکاو

 شورهایک اقدامات بینیپیش برای تواندمی است آبی منابع از حداکثری
 فیدمبویژه مواجهه با اقدامات هیدروپلیتیکی شرق کشور نیز  مذکور

  .شود واقع
 

 یریگجهینت -8

 یارشده به ابز یجادا یمیاقل یطاست که با توجه به شرا ایلهمسأ آب
 منابع. ستا شده تبدیل سیاسی نفوذ و اهداف یشبردپ ینرم برا یاربس
 و شناسندنمی رسمیت به را اجتماعی و اقتصادی سیاسی، مرزهای یآب

 ابعمن از محدودیت بدون هاستفاد لذا. دارند فرامرزی و اشتراکی ماهیت
و  مستقیمبطور  تواندمی کشور یک در فرامرزی و مشترک آب
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ساحلی  ایکشوره آبی امنیت ابعاد مختلف امنیت از جمله برغیرمستقیم 
گرفتن مأموریت هیدرولیکی پیشدر  .باشد اثرگذار واقع در حوضه

های مختلف را به همراه برای بخشمین امنیت آبی أتوهم ت تواندمی
 سایر های جدید امنیتی برایایجاد چالشآن بهای داشته باشد؛ اما 

 مکتب زا برگرفته که یافتگیتوسعه عطشِ مدخالن است. بنابراینذی
نیت در بلند مدت برای ام یمی،اقل ییراتتغ با وجوداست  نوسازی فکری

 .برانگیز خواهد بود چالشآبی بسیار 
 

رو، پیشبرد استراتژی مأموریت هیدرولیکی عالوه بر آنکه از این
های بسیاری برای پیشبرد اهداف گوناگون دستاوردهای متعدد و فرصت

ای هتواند منجر به تشدید تنشتوانند به همراه داشته باشند، میمی
 ناپذیری را به همراه داشته باشند. بهو تبعات جبران متعددی نیز شوند

 مناطق مختلفدر بومی  و تجربیات دانشهمین جهت توجه به 
ی، تنیده منابع آبهای درهمضروری است تا بتوان برای مدیریت سامانه

سازگار با شرایط  وشرایط و متناسب با  نوین رویکردها و راهکارهای
  ی در هر منطقه ارائه کرد.و اجتماعمحیطی اقلیمی، زیست

 
ز آب ا استفادهست که ا آن یانگربارائه شده در این مقاله متعدد  شواهد

 عمنب ایناست و  یبشر هاینیاز تأمین از فراتر المللبین فضای در
بدل شده م یاسیقدرت و نفوذ س کسب یبرا اییلهوس به بشر، حیاتی
ای یلهبرای حیات بشر وسترین منبع ایجاد وابستگی به ضروریو  است
 سیاست و سیاست بر آب تأثیر به توجه لذا .قدرت خواهد بود بکسبرای 

در کنار عواملی مانند تغییرات اقلیمی و چالش بسیار جدی  آب بر
 یتماز اه یادر منطقه بشدت پرتنش غرب آس یژهبو یادر دنتروریسم 

 هاییاستس اتخاذ و طراحی یلدل ینهم بهبرخوردار است.  یجد یاربس
 کشورهای بلندپروازانه اقدامات با( واکنش و)کنش  همواجه جهتجامع 

 که از جمله کشور ترکیه ایران همسایهمنطقه بویژه کشورهای 
 دارند، ایران کشور زیستمحیط و آب امنیت بر مستقیم اثرگذاری
 رایطشبا  ییمستلزم آشنا ییهایاستس ینچن ی. طراحاست ضروری
ای مختلف هکشورها در موقعیت هیدروپلیتیکیو  یدرولوژیکیه اقلیمی،

  .است
 

 یهاطرح شدن دهد که مطرحنشان میصورت گرفته  نتایج مطالعات
 نجبرا هدف با صرفاًدر منطقه غرب آسیا توسط ترکیه  انتقال آب

 نهات انتقالی آب حجم زیرا ؛نیست آب در کشورهای مقصد کمیابی
 نجبرا تواندمی رادر کشورهای هدف  کمبود از کوچکی بسیار بخش

 سیاریب محیطیزیست و امنیتی و اقتصادی هایهزینه که درحالی. کند
 عمدتاً ترکیه، توسط هاطرح این پیگیری و پیشنهاد لذا. دارند همراه به
قدرت  یایاح قلمروسازی و جمله از امنیتی و سیاسی اهداف با

واید در کنار ع یرامونیپ منطقه یرهبر یو تالش برا یعثمان یامپراتور

 هایها چالشست که این طرحا شود، این درحالیاقتصادی دنبال می
 جادیازیستی، سیاسی و اجتماعی بسیاری به همراه دارند. محیط
ها و اتژییکی از استر ،بشر اتیح یبرا منبع نیتریضرور به یوابستگ

یا بحرانی غرب آسدر منطقه بشدت  قدرت بکس یبرا ابزارهای ترکیه
 .است

 

 تشکر -6

که با  بزرگواریدانند از داوران بر خود الزم میمقاله نویسندگان 
همکاری و ارائه نظرات ارزنده خود موجب غنای پژوهش حاضر شدند، 

 تشکر و قدردانی نمایند.
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