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Iraq's geographical location is such that many seasonal and 

permanent rivers of the surrounding countries flow into it. 

Iraq itself lacks sufficient sustainable water resources to 

meet its development and infrastructure needs. Hence, the 

future of Iraq's security and development depends on the 

hydropolitical approach of the surrounding countries. Over 

the past decade and a half, Iran has controlled the outflow of 

water from the western borders of the country as part of a 

plan to organize and develop water and soil resources in the 

west of the country, which has reflected on the volume of 

water entering Iraq have been. The present article is of a 

practical nature, the methodology of descriptive- analytical 

text and data- based theory method is used and the required 

input is used by the library method and the use of data-based 

theory is based on the hypothesis that hydropolitics is policy-

oriented. Iraqi foreigners will be more reflected in their 

interaction with the Islamic Republic of Iran. The results 

showed that with regard to the increasing limitation of water 

resources, increasing water consumption and reducing the 

inflow of Iranian border rivers to Iraq, which is associated 

with a threat to part of the country's water and food security, 

hydropolitics in the form of tension in the direction of Iraq's 

foreign policy in dealing with the Islamic Republic of Iran 

will be more reflected. 

 Keywords: water shortage crisis, Hydropolitics, Iran, Iraq 

and Tigris Basin. 
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مناسبات ثیر بحران کم آبی بر تا

 هیدروپلیتیک ایران و عراق
 

 *حسن صدرانیا
استادیار گروه مطالعات ایران، پژوهشکده  ،دکتری جغرافیای سیاسی

  .مطالعات راهبردی، تهران، ایران

 مراد کاویانی راد
علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی،  ، دانشکدهری جغرافیای سیاسیدکت

 .ایران تهران،

 صدیقه نصری فخرداود
، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری ،استادیار سیاستگذاری عمومی 

 .ایران

 چکیده
ای است که بسیاری از رودهای گونهموقعیت جغرافیایی عراق به

فصلی و دائمی کشورهای پیرامونی به این کشور سرازیر 
عراق خود فاقد منابع آبی پایدار کافی برای رفع  .شوندمی

رو، آینده ای و زیرساختی است. از اینهای توسعهنیازمندی
امنیت و توسعه عراق به رویکرد هیدروپلیتیک کشورهای 

و نیم دهه گذشته نیز ایران در  پیرامونی وابسته است. طی یک
به  قالب طرح ساماندهی و توسعه منابع آب و خاک غرب کشور

شور پرداخته است که های خروجی از مرزهای غربی کمهار آب
حجم آب ورودی به عراق کاسته، موضوعی که بازتاب آن از 

مورد پیگیری مقامات ملی و محلی این کشور بوده است. مقاله 
شناسی حاکم بر متن حاضر ماهیتی کاربردی دارد، روش

شده و  تحلیلی و روش تئوری بنیان داده استفاده -توصیفی
گیری از ای و بهرهدادهای مورد نیاز آن به روش کتابخانهدرون

بر این فرضیه استوار است که  و بنیاد گرداوری شده نظریه داده
دهی به سیاست خارجی عراق در تعامل با هیدروپلیتیک در جهت

ج.ا.ایران بازتاب بیشتری خواهد یافت. نتیجه پژوهش نشان داد 
فزاینده منابع آبی، افزایش مصرف آب و با نگرش به محدودیت 

کاهش آب ورودی رودهای مرزی ایران به عراق که با تهدید 
از این  آبی و غذایی این کشور همراه است. بخشی از امنیت

دهی به سیاست پس، هیدروپلیتیک در قالب تنش در جهت
خارجی عراق در تعامل با ج.ا.ایران بازتاب بیشتری خواهد 

 داشت.

ایران، عراق و  بحران کم آبی، هیدروپلیتیک، لیدی:واژگان ک

 .حوضه آبریز دجله
 11/09/1400تاریخ دریافت: 
 14/12/1400تاریخ پذیرش:

 h.sadrania@gmail.comنویسنده مسئول: 

 

 مقدمه
های انسانی به مصرف فزاینده منابع طی یک سده پویش

ای که طی همین مدت افزایش گونهانجامیده به محدود آب
جهانی تقاضای آب شیرین، آلودگی منابع آب به همراه 

های آب و هوایی به محدودیت بیشتر منابع آب شیرین دگرگونی
دامن زده است. این وضعیت در آن دست کشورهایی که روی 

ای در هنوار بیابانی زمین قرار دارند پیامدهای امنیتی گسترد
ثباتی اجتماعی و تعارض بی مین آب،بخش تولید مواد غذایی، تا

فضایی داشته است. در این میان، موقعیت  -واحدهای سیاسی
ای است که بیشتر گونهکشور عراق در جنوب باختری آسیا به
ش آن دهد و میزان بارگستره این کشور را بیابان تشکیل می

و  به فزونی سطه افزایش جمعیت رومصرف آب به وا اندک و
است. افزایش میزان تبخیر نیز برخاسته از دگرگونی اقلیم رو به 

این در حالی است که عمده منابع آبی فرات و نیمی از جریان 
گیرد. در رود دجله در عراق از کشورهای پیرامونی سرچشمه می

این میان، شماری از رودهای مرزی فصلی و دائمی باختر ایران 
مین امنیت آبی شوند در تاجله وارد میکه به حوضه آبریز د

برخی نواحی خاوری این کشور نقش دارند. آمارها نشان 
ویژه ترکیه با انجام دهند طی چند دهه اخیر این کشورها بهمی

های آبی مختلف اقدام به ساخت سدهای متعدد روی طرح
اند. نتیجه آنکه امنیت آبی، رودهای خروجی به سمت عراق کرده

ای شدت در پیوند با رویکردهای توسعهتوسعه عراق به غذایی و 
 است. از دیگر سو، ج.ا.ایرانآب محور همسایگان قرار گرفته 

طی سه دهه گذشته خود درگیر کاهش بارش و 
های پیاپی بوده طی یک دهه گذشته در قالب طرح سالیخشک
های های اصلی رودخانهی فرعی آبیاری متناظر با شبکههاشبکه

های خروجی از شمال غرب کشور به مهار و تنظیم آبغرب و
مرزهای غربی پرداخته که بازتاب آن در قالب کاهش آب 

سالی با قطع آب به عراق و های خشکدی و در زمانهوور
کارگزاران بخش آب در سیاست خارجی این کشور  اعتراض

بازتاب یافته است. مقاله حاضر بر آن است که بازتاب رویکرد 
لیتیک ج.ا.ایران در کاهش آب ورودی به عراق در هیدروپ

 .مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور را بررسی و واکاوی کند

 

 ها و روش انجام پژوهش داده
 طالعات( مورد نیاز مقاله پیش رو)داده و ا هایهداد درون

گیری از بهره ای وکه ماهیتی کاربردی دارد به روش کتابخانه
شناسی حاکم بر متن و روش اوری شدهبنیاد گرد نظریه داده

بر این فرضیه استوار است که محدویت و تحلیلی است  -تبیینی
منابع آبی عراق، افزایش فزاینده مصرف آب در مقیاس داخلی، 
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های اقلیمی در مقیاس جهانی به همراه سیاست آبی دگرش
ای مرزی غرب کشور در هج.ا.ایران در مدیریت و مهار آب

دهی هیدروپلیتیک در جهت ؛ای باعث خواهد شدمقیاس منطقه
بازتاب بیشتری به سیاست خارجی عراق در تعامل با ج.ا.ایران 

ثیر بحران کم آبی درصدد کشف مسئله تا بنیادبیابد. نظریه داده 
نیاد بیک ایران و عراق است. نظریه داده بر مناسبات هیدروپلیت

که تمرکز شناختی کیفی و استقرایی است ای از روش گونه
)ذهنی(  تواند ادراک محیطیبیشتری بر فرایند تحلیل دارد و می

پایه تحلیل سیستماتیک و  افراد از وضعیت موجود را بر
ساختاریافته( استخراج کند. ال باز و نیمهکدگذاری شده )از سو

جامعه آماری پژوهش متشکل از کارشناسان و نخبگان علمی 
صورت تیک و بهدروپلیصورت عام در زمینه هیاست که به

ثیر بحران کم آبی بر مناسبات هیدروپلیتیک تر در زمینه تاخاص
های ایران و عراق تخصص دارند. با نگرش به کثرت بخش

های اجرایی، حجم جامعه آماری نامشخص دانشگاهی و دستگاه
ه جامعه نمونه فروکاسته است. با این حال؛ جامعه آماری ب

شوند. افراد انتخاب می تریناخصشود و از میان آنان شمی
دهند و شده حجم نمونه را شکل می متخصصان یاد بنابراین

ها به ها و میزان پاسخگویی نمونهشمار آنان بنا بر اشباع داده
گیری نیز، نفر برگزیده شدند. روش نمونه  25االت به تعداد سو

با نگرش به کیفی بودن پژوهش و لزوم استناد کردن به نظر 
هدفمند انتخاب شد. در گام  -صورت غیرتصادفیشناسان، بهکار

نظران فرستاده یا خوانده بعدی، پرسش پژوهش برای صاحب

ن پرسش به عمل آمد که پس از شد و در این باره از آنا
ها، فرایند کدگذاری در سه آوری نظرات و مشاهده پاسخگرد

پس از در گام نهایی،  سطح باز، محوری و انتخابی انجام شد و
بندی و مدل نهایی ارائه شد. نیاز به ذکر است که تحلیل، جمع 
گیری نظری تحلیل شد. بدین معنا بر بنیاد نمونه  متن مصاحبه

زمان فرایند کدگذاری طور همکه پس از نخستین برداشت، به
نظران کیدات صاحبو تاها ترین گزارهها آغاز و مهمداده

اشباع نظری ادامه یافت. وجه زمان استخراج شد و این روش تا 
بودن پژوهش موجب شد تا روایی و پایایی آن برخالف کیفی 

، [1] های کمی بر متناسب بودن طراحی و فرایند کارپژوهش
ال پژوهش ارتباط صحیح هدف و سوال و تفهیم کامل سو

عنوان ر تن از اساتید همکار طرح بهمتکی باشد در این باره چها
 ازبینی و اصالحات مورد به مورد این بخشکارشناس این امر، ب

، در تمامی مراحل از جمله طراحی سوال اصلی، فرایند تحلیل
م دادند. ضمن آنکه فرایند کدگذاری و استنتاج نهایی را انجا

ال توسط جامعه نمونه نیز مصداق پایایی و دهی به سوپاسخ
حاشیه پژوهش است. برای جلوگیری از به  روایی این بخش از

زمان با ارائه پرسش و ها و انحراف مباحث؛ همتن تحلیلرف
واژگانی نیز در اختیار آنان قرار  فرضیه به کارشناسان، کلید

آنان شکل گیرد. در  گرفت تا ایده ذهنی و چارچوب پاسخ برای
صورت باز پرسیده شد که نوع مصاحبه ال بهاین وضعیت، سو

 آید.یافته به شمار می ساختارنیمه

 
 :الگوی روش پژوهش1شکل

 
.1400منبع:نگارندگان،
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 بنیادهای نظری پژوهش

 بحران آب-1

های انسانی بدون آب ماندگاری زیست و پایداری زیستگاه
زمین د از کره درص 70نزدیک به شیرین ناممکن است. با اینکه 

ها و درصد آن، آب شور اقیانوس 97و نزدیک به  را آب فراگرفته
درصد آن را تشکیل  2.5رین فقط یهای شست و آبا دریاها

درصد در  1.75 -2از این میزان آب شیرین،  د،ندهمی
درصد  0.75 -0.5های طبیعی در قالب یخ و برف، یخچال

آن در درصد  0.01عنوان آب زیرزمینی و نم خاک و کمتر از به
[ از این 2مرداب و رودخانه و آب سطحی هستند ]، قالب دریاچه

جایگزین و پرمصرف است که آب شیرین کاالیی محدود، بی رو
زیست، زیستکره، امنیت، توسعه و ثبات پایدار جوامع و واحدهای 

پایه،  یابد. بر اینفضایی در پیوند با آن معنا و نمود می-سیاسی
ثباتی جوامع و زیست و بی به ناامنی محیط کاهش و کمبود آن

کاهش و کمبود آب شیرین انجامد. در این میان، کشورها می
سالی، آلوده شدن، خشک های اقلیمی،عمدتا برآیند دگرش

است.  رویه از این منابع بودهبرداری و برداشت بیافزایش بهره
تفاده جمعیت جهان در سده بیستم سه برابر افزایش یافت اما اس

است ای مسئلهاین  [3ه ]از منابع آب تجدیدپذیر شش برابر شد
است. جمعیت جهان در  ها را در نوردیدهکه امروزه همه قاره

میلیون تَن برآورد  900نزدیک به هفت میلیارد و  2021سال 
میلیون  300که از این میان، بیش از دو میلیارد و ]4 [شده است

 براساس .[5] کنندزندگی می تن در مناطق درگیر کمبود آب
 9.8جمعیت جهان به  2050بینی سازمان ملل، در سالپیش

. [6میلیارد تن خواهد رسید ] 11.2به  2100میلیارد و در سال 
برآوردها بر این است که بیشترین رشد جمعیت در کشورهای در 
حال توسعه، ابتدا در آفریقا سپس در آسیا رخ دهد جایی که 

[. طی 7ای مهم است ]در حال حاضر مسئله کمبود آب سالم
درصد دیگر افزوده  50تا  40پنجاه سال آینده بر جمعیت جهان 

شدن فزاینده و خواهد شد. رشد جمعیتی که با صنعتی
شهرنشینی گسترده همراه است به افزایش تقاضای آب خواهد 
انجامید که بر محیط زیست، امنیت آبی و امنیت غذایی 

نزدیک به  2020[. در سال 8واهد گذاشت ]پیامدهای جدی خ
میلیارد تن در جهان به آب سالم تمیز دسترسی نداشتند. به  2.1

پز و ورای آشامیدن، پختها خانواده بدیگر سخن، میلیون
آب سالم ندارند. بر بنیاد آمار در پی کمبود و آلودگی  وشوشست

ها میلیونمیرند، میلیون تَن در جهان می 3.4منابع آب ساالنه 
آوری از منابع ساعت را صرف جمع 3-6زن و کودک روزانه 

خواب کنند و نیمی از تختدوردست و آلوده آب می
های جهان توسط بیمارانی پُر شده است که به آب بیمارستان

[. بر این پایه، بحران آب با کمبود 9اند ]تمیز دسترسی نداشته

ها دارد. پژوهش آب شیرینِ سالم در دسترس پیوند سرراستی
های آب و هوایی، رشد جمعیت، گویای آن هستند که دگرگونی

گسترش کشاورزی و مدیریت ناکارای منابع آب در پیدایش و 
 2035اند. تا سال گسترش بحران جهانی آب نقش داشته

درصد جمعیت جهان در مناطق درگیر تنش جدی  40نزدیک به
 هاسازگانومکنند. مناطقی که توانایی بآب زندگی می

طور فزاینده به خطر )اکوسیستم( برای تامین منابع آب شیرین به
بین تقاضای آب و آب موجود نزدیک  2030افتد. تا سالمی
درصد شکاف خواهد بود. این در حالی است که این منبع  40به

میلیارد نفر برای سال  9.7بینی شده محدود باید جمعیت پیش
 40پایه برآوردها تا آن تاریخ بیش از را پشتیبانی کند. بر 2050

های میلیارد تَن در حوضه 3.9درصد از جمعیت جهان برابر با 
[. 10ای تحت فشار بسیار باال زندگی خواهند کرد ]آبریز رودخانه

تغییرات اقلیمی و  2021بر پایه گزارش سازمان ملل در سال 
های . دگرشکنندافزایش جمعیت، بحران آب را تشدید می

افزایش دما به تغییرات بارندگی در مقیاس  اقلیمی در قالب
ای انجامیده که پیامد آن در قالب افزایش دما، جهانی و منطقه

تغییر الگوهای بارش و فصول کشاورزی بازتاب یافته که آن نیز 
شدت ها را بهمت و رفاه انسانبه نوبه خود امنیت غذایی، سال

درصد از  86تا  74میانه  2050تا سال [ 11متاثر کرده است ]
 مناطق قاره آسیا درگیر کمبود شدید آب خواهند بود که جمعیتی

در این  .[12درصد این قاره را دربر خواهد گرفت ] 40نزدیک به
متر میلی 166میان، جنوب غرب آسیا با میانیگین بارش ساالنه 

پنج  این منطقه تقریبا .[13ترین منطقه جهان است ]خشک
درصد جمعیت جهان را تشکیل  4.4زمین و درصد سطح 

 1.1پذیر، فقط کیلومتر مکعب آب تجدید 484دهد اما با می
طور کلی، سرانه نابع تجدیدپذیر جهان را دارد. بهدرصد از کل م

 720منابع آب این منطقه یک ششم میانگین جهانی نزدیک به
کشور  9کشور منطقه  15مترمکعب سرانه در سال است. از 

کمبود مطلق آب هستند. این میزان در شبه جزیره  درگیر
عربستان تنها یک درصد از منابع آب تجدیدپذیر خاورمیانه است 

دهد. برای درصد از وسعت آن را تشکیل می47در حالی که 
[. بر 14نمونه کویت هیچ منبع آب تجدیدپذیر داخلی ندارد ]

درگیر  2030ها بیشتر شهرهای این منطقه تا سال بنیاد یافته
  [.15تنش باالی آب خواهند شد ]

 

 هیدروپلیتیک-2

شناسی و ماهیت، ترکیبی جغرافیای سیاسی از منظر هستی
منابع( و  لی جغرافیا )مکان، سرزمین، قلمرو واص لفهمواز دو 

لفه، گذاری( است. این دو مو)قدرت، حاکمیت و سیاست سیاست
دهند که در واقعیت وجودی جغرافیای سیاسی را شکل می
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یابند که ویژگی ها و فضاهای جغرافیایی نمود میها، مکانپدیده
. هیدروپلیتیک گرایشی از جغرافیای سیاسی [16] سیاسی دارند

های جوامع و تنیدگی مناسبات قدرت با اندرکنشاست که درهم
 ع آب شیرین از مقیاسفضایی بر سر مناب -واحدهای سیاسی

در این تعریف منظور از  کند؛محلی تا جهانی را مطالعه می
قدرت، توانایی خلق وضعیت مطلوبی است که زمینه بقا و 

فضایی(  -بهزیستی کنشگر یا بازیگر )جامعه یا واحدهای سیاسی
را فراهم کند. طبیعی است با نگرش به موقعیت جغرافیایی و 

فضایی و ادراک محیطی  -ای سیاسیموقعیت ژئوپلیتیک واحده
رهبران وکارگزاران سیاسی مفهوم و مصداق وضعیت مطلوب، 

ها گویای آن هستند که نسبی و متفاوت از هم خواهد بود. یافته
معنا و با کمبود وضعیت مطلوب برای انسان با نبود آب بی اساسا

 آب ناسازگار و ناپایدار است. از این رو، کوشش برای فراهم
س اندیشه و عملکرد زی منابع پایدار آب همواره در پاس

قلمروداران وجود داشته است. با نگرش به افزایش مصرف و 
، تاریخِ پس از جنگ جهانی دوم درخواست فزاینده برای آب

های متعددی از همکاری تا کشاکش بر سر کنون نمونهتا
 دهد. واکاوی مناسباتدسترسی به منابع آب شیرین را نشان می

خالف گران فرامرزی گویای آن است که برهیدروپلیتیک بازی

ویکم های سده بیستم که سده بیستهای واپسین دههپنداشت
جنگ آب، رویکرد غالب مناسبات هیدروپلیتیک خواهد بود 

دهد پایه چند دهه اخیر نشان میهای آباندرکنش بررسی
ی رویکرد حاکم بر مناسبات هیدروپلیتیک همکاری کشورها

کناره حوضه آبریز و منبع مشترک آب بوده است که در این 
الملل آب، نِمود و های حقوق بینگیری از رهیافتمیان، بهره

بَسامد باالیی داشته است. چیرگی رویکرد یاد شده نشان از آن 
دارد که قلمروداران مقیاس ملی در بسیاری از مناطق برای 

یک سنتی در شکل های آبی از ژئوپلیتکاریابی چالشراه
و همکاری،  باالیی دارد فاصله گرفته هماوردی که هزینه

های اند. چالشدیپلماسی و رویکردهای حقوقی را برگزیده
پایه در مناطقی نمود باالیی دارد که هنوز رویکرد و بنیادی آب

عملکرد رهبران و کارگزاران از ژئوپلیتیک سنتی در قالب 
افزاری و نگرش حذفی، سختهماوردی، جبرگرایی محیطی، 

توانش رزمی، نگرش هیدروهژمونی و  افزار وکید بر جنگتا
کند که های رئالیستی در کسب قدرت پیروی میسیاست
های آن در قالب تهدید امنیت آبی و غذایی، تهدید بازتاب
ای حوضه آبریز یا منبع مشترک یا زیستِ کشورهای کرانهمحیط

 .[17] یابدکشور فرودست نمود می
 

 مفهومی هیدروپلیتیک: الگوی 2 شکل

 
 .منبع: نگارندگان

 محیط شناسی پژوهش

جنوب غرب قاره آسیا از پانزده کشور تشکیل شده و بیشـتر 
نیمـه  آنها روی نوار بیابانی جهان با اقلیمـی گـرم و خشـک تـا

بارش اندک، تبخیر باال و منـابع آب  خشک قرار دارند. از این رو
شیرین محدود هستند. این در حالی اسـت مصـرف آب در ایـن 

کشورها با نگرش به افزایش جمعیت، صنعتی شـدن، گسـترش 
درصـد منـابع آب صـرف  85)در ایـن منطقـه  ناکـارا یکشاورز

، رشـد و گسـترش شهرنشـینی رونـد [18( ]شـودکشاورزی می
یـن پایـه، زمینـه بـرای همـاوردی و ای یافته است بـر افزاینده

کشــمکش واحــدهای سیاســی فضــایی از مقیــاس فروملــی تــا 
ای نزدیـک با گسـتره ای فراهم است. در این میان، عراقمنطقه
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کیلومتر مربع، سـرزمینی همـوار و گرمسـیری کـه  000,437 به
میلیون تَن را در خـود جـای داده اسـت. از  40جمعیتی بیش از 

سـال  21ن سندرصد شهرنشین و میانگی 73این میان، بیش از 
ــت ] ــا19اس ــات و بق ــ [. حی ــا ای ــتی ب ــد سرراس ــور پیون ن کش
سرزمینی دارند. شیب زمین  هایی دارد که خاستگاه برونرودخانه

در این کشور به موقعیت پایین دستی و ضعف هیدروپلیتیک این 
کشور نسبت به کشورهای ترکیه، ایران و سوریه انجامیده است. 

در خاور با ایران، در جنوب با عربستان و کویت، از باختر با عراق 
ــه ــا ترکی ــراق  اردن و ســوریه و از شــمال ب همســایه اســت. ع

جغرافیای متنوعی در قالب پنج منطقه اصلی دارد: کـویر )بـاختر 
فرات(، میان رودان باالیی )میانه رودخانه فرات و باالی دجلـه(، 

رودان پـایینی و دشـت میانهای کوهستانی شمال عراق، بلندی
آبرفتی که از پیرامون تکریت آغـاز و تـا خلـیج فـارس کشـیده 

های طـوالنی، گـرم و شود. این سـرزمین در قالـب تابسـتانمی
م و خشک دارد. آب و هوای عراق خشک، بیشتر آب و هوای گر

خشـکی نیمـه گرمسـیری  متاثر از موقعیت این کشور در میانـه
ای خلیج فارس اسـت. ارهطوبت نیمه حمناطق بیابانی عربی و ر

بخش پهناور این کشور صـحرا، بـا بـارش انـدک و  به هر روی
هم زمینه تنش و کشمکش داخلی بر  است. از این رو تبخیر باال

همراه ست و هـم نیازهـای آبـی فزاینـده بـها سر منابع آب باال
پایه این کشـور موقعیت فرودستی هیدروپلییتک در مناسبات آب

تواند به هماوردی و تنش عراق بـا کشـورهای ایگان میبا همس
 نجامد.اپیرامونی بی

 

 های پژوهشیافته
های پژوهش حاضر به دو روش داده بنیاد و یافته
 اند.ای گرداوری شدهکتابخانه

 :های داده بنیادیافته
 :کدگذاری باز-

دست ههای بگیری از پاسخدر مرحله کدگذاریِ باز با بهره
 بارهواژگانی که در شناسان، تمامی کلیدنخبگان و کارآمده از 

 ثیر بحران کم آبی بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراقتا
واژگان  ت. کلیدصورت جزئی در جدول آمده اسنوشته شده به

شوندگان به یاد شده بدون گروه بندی و صرفا دیدگاه پرسش 
در قالب  راحل دیگر کدگذاری،اند که در مشکل ابتدایی آمده

 شوند.بندی ارائه میدسته 

 
 ثیر بحران کم آبی بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراقئه مفاهیم درباره تااذاری باز و ارده مورد کدگ :2جدول

 شمارکدهای اولیه مفاهیم شماره کد

قطع و کاهش شدید آب از سوی  برداری از آب رودهای مرزی،ه بهرهدربارنبود اطالعات دقیق و چارچوب تفسیری مشترک  1
های مشترک مرزی برای به آب رود ب و جنوب غرب ایرانهای غروابستگی استان طقه اقلیم و کشورهای همسایه عراق،من

 .تهدید امنیت منابع آب ایران و عراق امنیت غذایی،

4 

سالم،  آبو هوایی و کاهش  های آبها، دگرشبومتهدید امنیت انسانی، ریزگردها، نابودی زیست ،دمای باال و افزایش تبخیر 2
 تداوم بی ثباتی و ناامنی در عراق. مرزی دو کشور،حوضه رودهای  نداشتن مدیریت یکپارچه آب در

9 

هورالعظیم و بوم حوضه ، تهدید زیستهای غرب کشور، تهدید امنیت غذاییخیز استانهای حاصلکمبود شدید منابع آب در دشت 3
 .رشد جمعیت شهرنشین

6 

ایران نسبت به عراق در رود موقعیت باالدستی کشورهای ترکیه و  ور عراق در فرودست سوریه و ترکیه،در پیوند با فرات، کش 4
روستاها و شهرهای مرزی، شدن و تهیمهاجرت  های کشاورزی، تغییر اقلیم، افزایش جمعیت،ها، زمینابودی جنگلن دجله،

های ضعف سیاست های ترکیه، تهدید امنیت غذایی و انسانی، امنیت منابع آبی، تعارض منافع راهبردی کشورها،سدسازی
 .العربافزایش گسترده شوری شط تغییر اقلیم، یدروپلیتیک ایران، تغییرات ژئومورفولوژی رودخانه،ه

14 

آبریز با استفاده از آب رودخانه، نداشتن پیمان مشترک در این حوضه،  حوضههای مختلف توسعه در کشورهای طرح 5
های گرد و غبار، کاهش افزایش طوفان امنیت غذایی،تهدید  های قومی، مشخص نبودن رژیم حقوقی، افزایش جمعیت،کشمکش

 تهدیدهای انسانی و منازعه. تشدید وری کشاورزی و کمبود فزاینده آب، افزایش روزافزون مصرف آب، رقابت کشورها،بهره

13 

کاهش  ،های قومی و اجتماعیدرگیری های اقلیمی،شدن، دگرگونیهای کشاورزی، صنعتیگسترش شهرنشینی، توسعه بخش 6
زیرزمینی و افزایش  هایهای کم عمق به دلیل تغذیه ناکافی آبهای سطحی، خشکیدن چاهتولید گندم، کاهش ذخیره آب

حضور  زیست منطقه، تقویت حس واگرایی، رشد جمعیت کشورهای حوضه آبزیز، مهاجرت،های آب، نابودی محیطهزینه
 سدسازی و استفاده محیطی و کاهش زراعت،هدیدهای زیستت های منطقه،هماوردی دولت ای،ای و فرامنطقههای منطقهقدرت

 .سیکان آلودگی رودخانه از آب باالدست و

15 

ابع کمبود شدید من سالم، آبو هوایی و کاهش  آبها، تغییرات بومریزگردها، نابودی زیست سدسازی ترکیه، تهدید امنیت ملی، 7
تنش  ها، تهدید و امنیت غذایی،وقی رودمشخص نبودن رژیم حق ید امنیت غدایی ایران،تهد های حاصلخیز ایران،آب در دشت
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 اروندرود.ایران و عراق بر سر 

تگی شدید وابس های ترکیه، تهدید امنیت غذایی، تهدید امنیت آب آشامیدنی،افزایش جمعیت کشورهای حوضه آبریز، سدسازی 8
 های روستایی در استان کرمانشاه.هتاثیر منابع آب رودهای مرزی بر سکونتگا های فرامرزی،عراق به آب

8 

های جدید آبی از سازهبرداری ساخت و بهره )شرق ترکیه(، تغییر اقلیم، ای حوضه باالدستیهای مطمئن و کامل از رودهنبود داده 9
 .تهدید امنیت آب آشامیدنی در کردستان، افزایش جمعیت کشورها،

6 

ی یدایش ریزگردها، نابودبوم زاگرس، پای، تهدید امنیت آب شرب، تهدید زیستای و منطقهورهای فرامنطقهحضور و دخالت کش 10
 .سالم آبو هوایی و کاهش  آبها، تغییرات بومزیست

7 

 ،ثیر بحران کم آبی بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراقباره تاات کارشناسان و نخبگان درهای مستخرج از نظر)بر پایه یافته نگارندگانمنبع: 
1400). 

ر د ایمهمه کدهای برگرفته از اظهار نظر کارشناسان مستق
ی و وایمتن مصاحبه مورد اشاره قرار گرفته و برای افزایش ر

یم تقها از ارائه کدهای محتوایی یا غیرمسپایایی تحلیل
راج مصاحبه به استخ 25متن  خودداری شده و بر همین پایه

ر در ه شده ولیه انجامیده است. مفاهیم ارائهکد یا مفهوم ا 250
ثیر تا ارشناسان بر سرکدام از کدها، گویای دیدگاه بیشتر ک

 ت. دراس بحران کم آبی بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراق
ه کای دلیل تخصص ویژهبرخی از متون مصاحبه، کارشناسان به

تری مطرح های کالنه دیدگاهدر دامنه کلی موضوع داشت
 اند.کرده

 

 کدگذاری محوری
ه در مرحله کدگذاری محوری، هر کدام از مفاهیم ب

اند. هر مقوله برگرفته از دو یا چند شدههای فرعی تبدیل لهمقو
توان تر میبندی کلیاست که از این راه با ارائه دسته مفهوم 

محتوا با بار معنایی امکان مقایسه و گرداوری کدهای هم
های کند تا زمینهمشترک را فراهم کرد. این مقایسه کمک می

طبیق مداوم و مستمر [ و با روش ت20] مشترک آنها کشف شود
بندی کدها دست یافت. در جدول زیر طبقه به نتایج نهفته در 

 های فرعی و شماره کدهای آن آمده است.کیفی مقوله

 هیدروپلیتیک ایران و عراقثیر بحران کم آبی بر مناسبات های فرعی درباره تااهیم به مقولهکدگذاری محوری و تبدیل مف :2جدول

های فرعیمقوله ردیف  تعداد تجمیعی کدها شمار کدها 

11-8-9-3-2 هماوردی 1  5 

28-24-22-20-16-13-9-8-4-2-1 موقعیت جغرافیای و ژئوپلیتیک 2  9 

30-29-25-23-19-16-15-14-10-7-6-5-2-1 افزایش جمعیت 3  12 

محیطیزیست 4  5-6-13-12-19-18-21-26  10 

18-11-5-2 تغییر اقلیم 5  4 

 12 1-3-6-7-10-11-13-20-21-26-27-28 کشاورزی و امنیت غذایی 6

الملل آبحقوق بین 7  4-5-7-8-10-15  4 

30-21-13-9-5-1 مدیریت 8  6 

 5 1-2-26-27-29 بازیگران و کنشگران 9

فرهنگی -های اجتماعیدگرگونی 10  2-7-9-13-14  5 

های سیاسیبحران 11  4-7-9-16  4 

29-23-19-18-12-9-8-7-6-3-2-1 کمبود آب 12  12 

 13 6-7-8-9-10 سدسازی 13

22-21-15-14-9-8-5-4-3-2  امنیت ملی 14   8 

19-16-15-12-11-10-6-5-3-2 هیدروهژمونی 15  10 

.(1400، ته از نظرات کارشناسان و متخصصانهای برگرف)بر بنیاد یافته نگارندگانمنبع:   
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ر شد. شما مقوله فرعی از مفاهیم اولیه استخراج 15، 2در جدول 
اه راین  از ه وجه کاربردی داشته واندکی از مفاهیم در چند مقول

رسی های مختلف دارد که برای براشاره مستقیمی به مقوله
ربرد از کا یک خودداری وبهتر فرایند تحلیل از ادغام یکدقیق

جه چندجانبه برخی از مفاهیم بهره گرفته شد. بیشترین و
 «شدن و سدسازیصنعتی» اشتراک در مفاهیم اولیه در مقوله

به آن  کد تجمیعی 13مصاحبه و  15ست که در بیش از نمایان ا
ر رعی دای فهبنیاد، مقولهره شده است. در ادامه تحلیل داده اشا

 ی )ازمراتبشوند و فرایند سلسله لی تجمیع میهای اصمقوله
م کحران یر بثتابا جزئیات به کلیات( برای ارائه نظریه نو منطبق 

 سد.ریمبه پایان  و عراقآبی بر مناسبات هیدروپلیتیک ایران 
 
 

 کدگذاری انتخابی
در مرحله کدگذاری انتخابی که هدف از انجام آن، قوام 

آن پژوهشگر بر [ 21] های فرعی استبیشتر مفاهیم و مقوله
تر به سازماندهی بندی کلیاست با رویکرد اکتشافی و دسته 

 های اولیه بپردازد و افزون بر اعتبار بخشیدن به نظریاتداده
های اصلی پیشین برای نقد آن گام بردارد. بر همین پایه، مقوله

شوند که این در کدگذاری انتخابی توسط نگارندگان انتخاب می
های فرعی است که در مراحل ها برایند مفاهیم و مقولهمقوله

رحله یکپارچه سازی پیشین فرایند خطی آن طی شد و در این م
تراک و بار معنایی مشترک هر های اولیه بر بنیاد وجه اشداده

های بخش یافته .رسدهای فرعی به انتها میکدام از مقوله
مقوله اصلی از  9کدگذاری انتخابی گویای آن است که تعداد 

 مقوله فرعی برگزیده شده است. 15
 

 ایران و عراقثیر بحران کم آبی بر مناسبات هیدروپلیتیک های فرعی به مقوله اصلی در تاولهکدگذاری انتخابی و تبدیل مق :3جدول

 .(1400از نظر کارشناسان و متخصصان، ها مستخرج )بنیاد یافته نگارندگانمنبع: 

 

 ایهای کتابخانهیافته
 ،ایران رویکرد هیدروپلیتیک ایران در مرزهای غرب

سرزمینی خشک و نیمه خشک در قالب فالتی پهناور و بلند در 
منطقه معتدل خشک شمالی کره زمین است و تا جهان پایدار 

ها نشان ژوهشپ .ماندخشک و نیمه خشک باقی می ،است
طور متوسط ساالنه نزدیک دهند میانگین ایستگاهی بارش بهمی
متر میلی5/0ای بارش حدود متر و میانگین یاختهمیلی 64/0 به

 است. در نگاه نخست کاهش میانگین بارش در ایران فروکاسته
 افتاورد این متر ساالنه ناچیز است اما برمیلی 64/0و  5/0

و  000/000/055/1ترتیب باعث کاهش  بارش به
های برخاسته از بارش در هر متر مکعب آب 000/098/500

سال است. چنیـن افت بارشی در بلندمدت برای منابع آب کشور 

طور حاصل از بارندگی به چه مقدار آبتهدیدی جدی است. گر
ب مترمکعمیلیـارد  400نزدیک به ،متوسط در کشور در سال

است، با این وجود کاهش تقریبا یک میلیارد متر مکعب آب در 
شدت وابسته به آب هر سال، برای کشوری مانند ایران که به

آبی بارندگی است هشدار دهنده و ایران را درگیر بحران کم
نوسان بارش بیشتر در قالب کاهش بارندگی در [ 22] کندمی

داده  رخ مختلف(های بتنس)به ها و سطوح ارتفاعیهمه طیف
آبی های آینده چالش کمکه در صورت تداوم این روند طی سال

 52 در این میان، نزدیک به .[23] کشور دشوارتر خواهد شد
اند. درصد از پهنه کشور درگیر تغییرات بارش قرار گرفته

تغییراتی که بیشتر در مناطق کوهستانی و نیز نیمه باختری 
میانگین بارش کشور در هر سال  .[24] دانکشور نمود داشته

 های اصلیمقوله های فرعیمقوله های اصلیمقوله های فرعیمقوله زمینه
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  موقعیت جغرافیایی 

 های سیاسیبحران 

 بازیگران و کنشگران 

 
 ژئوپلیتیک

 کمبود آب 

 کشاورزی 

 امنیت غذایی 

 
 کشاورزی

 

 

 صنعتی شدن 

 سدسازی 

 
 زیرساختی و زیربنایی

 

 الملل آبحقوق بین 

 مدیریت 

 
 حقوقی

 افزایش جمعیت 

 های فرهنگی و اجتماعیدگرگونی 

 تغییر اقلیم تغییر اقلیم  اجتماعی

 محیطیزیست 

 کیفیت آب 

 قدرت هیدروهژمونی  محیط زیست

 امنیت امنیت ملی  محیط زیست  
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تا  025/0کاهد و دما نیز با میلیمتر فرومی -1/2نزدیک به 
 .[25] گراد روند افزایشی در سال یافته استدرجه سانتی 05/0

شونده آب  های ایران به معنای کاهش منابع تجدیدافت بارش
میلیارد مترمکعب منابع آب  130کشور است. ایران ساالنه 

و در شش 110شونده داشت اما طی دو دهه گذشته به  دیدتج
میلیارد مترمکعب فروکاسته است.  100سال گذشته به حدود 

های کشور، دسترسی به منابع آب سطحی را فرو کاهش بارش
کاسته و بازتاب آن در قالب برداشت بیش از ظرفیت، از منابع 

ای که گونهآب زیرزمینی در چند دهه گذشته نمود یافته است به
دشت درگیر کاهش شدید سطح منابع  420دشت کشور، 609از 

تغییر اقلیم و  رواست. از این آب زیرزمینی و ممنوعه اعالم شده
های برخاسته از آن، بزرگترین چالش امروز و آینده سالیخشک

آید. طی شمار میایران در بخش امنیت غذایی و کشاورزی به
امنیت غذایی و کشاورزی در چند دهه گذشته بخش اساسی 

های زیرزمینی بوده و امروزه رویه از آبپیوند با برداشت بی
پایداری ذاتی حاکم بر این منابع از میان رفته است و در حال 

ای که گونهحاضر کشور در مرحله بحران آب قرار دارد. به
کاهش شدید ذخایر آبی، کاهش دسترسی کشاورزان به منابع 

های زیست محیطی پدید آمده در این آشفتگیآب کشاورزی و 
منابع، توانایی کشاورزان برای مدیریت آب را فروکاسته و 

پذیری سامانه آب کشور به حالت طبیعی را دشوار کرده  بازگشت
ها، افزایش فراوانی رخداد و بینیاست. همچنین بر پایه پیش

اهد سالی در آینده به تشدید بحران آب در ایران خوشدت خشک
در این میان در قالب طرح ساماندهی و توسعه  .[26] انجامید

ترین طرح آبی منطقه در منابع آب و خاک غرب کشور بزرگ
غرب  قالب پنج استان کشور تصویب و انجام شده است. حوضه

های ایالم، کرمانشاه، کشور محدوده جغرافیایی از استان
وسعت ربی با کردستان و بخشی از استان آذربایجان غ

 گیرد.بر میهکتار را در 112،244
 : از اهداف اصلی انجام این طرح عبارت هستند

 .های خروجی از مرزهای غربی کشورمهار و تنظیم آب -
حفظ امنیت مناطق غرب و شمال غرب کشور از طریق  -

 .اشتغال زایی، جلوگیری از مهاجرت و تثبیت جمعیت
خاک کشور با اجرای  وری در استفاده از آب وافزایش بهره -

 .های نوین آبیاریروش
 .افزایش سطح زیر کشت محصوالت باغی و زراعی -
 .ایهای الزم برای توسعه کشت گلخانهایجاد زیرساخت -

وری و برداری مناسب برای افزایش بهرهایجاد نظام بهره -
های ایجاد ها و تشکلتوسعه پایدار کشاورزی با مشارکت تعاونی

 .شده

ر تولید محصوالت کشاورزی و تامین ایش خودکفایی دافز- 
 .[27] امنیت غذایی کشور

)انتقال  در این میان، در قالب طرح آبیاری سامانه گرمسیری
میلیون متر مکعبی داریان در شمال شهرستان پاوه  338آب سد 

روی رود سیروان در کردستان به کرمانشاه و ایالم در قالب 
هزار هکتار  100بر ثانیه( نزدیک به  متر مکعب 45تونل تا دبی 

[. این طرح به 28] شودهای کشاورزی دو استان آبی میاز زمین
مین آب آشامیدنی هزار شغل در بخش کشاورزی و تا 50 ایجاد

 .[29] انجامدروستا می 770شهر و  25

 

 اییتهدید امنیت غذ
میلیون  5.5هشت میلیون هکتار اراضی عراق بیش از  از

درصد آن  63هکتار مناسب برای کشاورزی تخمین زده شد که 
حوزه فرات و دو درصد در حوضه  درصد در 35در حوضه دجله، 

امنیت غذایی با منابع آب و تولیدات  .[30] العرب استشط
ر ای دارد. طی دو دهه گذشته دکشاورزی پیوند درهم تنیده

نتیجه استفاده و سدسازی از آب باالدست، سطح آب 
 درصد کاهش یافته است. 60های دجله و فرات بیش از رودخانه
ها انجامیده و مدت در عراق به خشکی دریاچهسالی درازخشک

ی پایین آورده است که دولت عراق ها را به اندازهسطح رودخانه
هایی کشاورزی این کشور فقط در نیمی از زمیندر گوید می
در عراق بر بنیاد برآوردها  .[31] شود کشت و کار انجام دادمی
های درصد در بخش 8درصد از منابع آب در کشاورزی و  85

لیل آب دبه شود و مابقی )صنعت و آشامیدن( استفاده می دیگر
رود. برخاسته از تبخیر و از میان می و هوای گرم بیابانی عمدتا

در استان نینوا گندم خشکسالی سال جاری میالدی تولید 
قلیم کردستان به نصف فروکاست. درصد کاهش داشت و در ا70
کاهش تولید غالت به از دست شود بینی می، پیشاین اساسبر

افزایش واردات غذا  رآمد، افزایش بهای مواد غذایی ودادن د
لیون تن در این می 4.1یک به نجامد. این در حالی است نزدابی

بیش از نیمی از  های بشردوستانه هستند.کشور نیازمند کمک
 [ طی سال32] های نینوا و االنبار ساکن هستندآنها در استان

وزارت کشاورزی عراق اعالم کرد که به دلیل کمبود  22-2021
درصد کاهش  50آب، سطح کشت محصوالت زمستانی خود را 

آب موجود در سدها و مخازن تنها حدود  داده دهد. بر بنیادمی
 [.33] تواند آبیاری کندهکتار زمین را می 250000

 

 تهدید امنیت آب آشامیدنی
تقریبا همه منابع آب عراق از دو رودخانه دجله و فرات 

شود و کشور برای تامین آب آشامیدنی، آبیاری و تولید فراهم می
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منابع آب  درصد از 98ودخانه این دو ر برق به آنها وابسته است.
دهند. بنابراین جریان آنها در برابر سطحی کشور را تشکیل می

پذیر  سدها و انحرافات آب در ترکیه، سوریه و ایران بسیار آسیب
شش سد بزرگ پنج سد در حوضه دجله و  1950از دهه  .است

 در .[34] یک سد در حوضه فرات در عراق ساخته شده است
گفت که آب ورودی رودهای  سال جاری وزیر منابع آب عراق

درصد  70درصد کاهش داشته و  50دجله و فرات از ترکیه 
میزان آب ورودی از رودخانه زاب در منطقه کرکوک کاسته شده 

سد دربندیخان )در  ها و رودهایی مانند آنهایی که بهو سرشاخه
ات عراقی بر این مقام .[35] رسند به صفر رسیدشمال عراق( می
میلیارد متر مکعب آبی که از ایران خارج  10.2باور هستند از 

شود، نزدیک به دو سوم آن از طریق رودهای مانند سیروان، می
یی مانند هاشود. رودکارون، کرخه و الوند به عراق سرازیر می

های آبی دیگر که از زاب کوچک و برخی کانال سیروان،
عراق  گیرند و به رود دجله درمی های زاگرس سرچشمهکوه
رود سیروان به مخزن سد دربندیخان و رود زاب  .پیوندندمی

ریزد در کوچک به آب مخزن سد دوکان در استان سلیمانیه می
این میان، اقدامات ایران به ویژه در فصل تابستان مانند توقف 
 جریان آب به سمت عراق، تغییر جهت آن و همچنین سدسازی

گی مردم را درگیر طق مرزی غرب این کشور زنددر منا
های مختلفی در پی داشته بازتاب و واکنش مشکالت کرده که

 [.36] است
سازی مصرف و ت آن را دارد که از راه بهینهکمبود آب قابلی

کاریابی کند اما با مدیریت منابع آب موجود نیازهای کنونی را راه
های کشی رودخانهنگرش به اینکه عراق در بخش پایانی زه

ها در تماس با امالح، دجله و فرات قرار دارد، این آب
های شیمیایی استفاده کنندگان پسماندهای کشاورزی و آلودگی

 کاهندترین حد کیفی فرو میباالدست از نظر کیفی، به پایین
های آب و فاضالب عراق به . این در حالی است که سامانه[37]

آسیب دیده است.  یج فارس کامالدلیل جنگ اول و دوم خل
افزون بر این، در دوره حاکمیت حزب بعث در عراق سامانه آب 

ری کالن گذاشدت نیازمند سرمایهای که بهگونهتخریب شد به
ها، بر پایه گزارش .[38] سازی استبرای نوسازی، توسعه و به

از جمله  های موجود در آب و فاضالب عراقتزیرساخ
خراب هستند و کمبود  ها عمدتاها، شبکهو لولها هخانهتصفیه

بودجه عملیاتی بر تشدید بحران افزوده است،کارکنان این بخش 
سریع مشکالت دارند تا  اند و تمایل به رفعآموزش کافی ندیده

کارهای دراز مدت برای مشکالت، در نواحی شهری و یافتن راه
ر ضعیف های آب و فاضالب، بسیاای دسترسی به شبکهحاشیه

ویژه در است. در بسیاری از نواحی روستایی این وضعیت به
های فاضالب نمود بیشتری خانهخصوص دسترسی به تصفیه

با وجود کمبود آب در بصره که با خسارت سنگین به  دارد.
بخش کشاورزی همراه بوده است برنامه برای بازچرخانی آب 

چند در مقیاس [. هر 39] برای آبیاری در کشاورزی وجود ندارد
نی باال نیست اما بحران کالن میزان آب پیونددار با بازچرخا

باشندگان نواحی میانی و جنوبی عراق که در  کمبود آب، بیشتر
سالی هستند را درگیر خود معرض مشکالت مربوط به خشک

مناطقی که قلمرو اکثریت شیعی است و  .[40] کرده است
دارند. از ایران ساالنه پیوندهای ژرف فرهنگی با ج.ا.ایران 

ها رودخانه میلیارد مترمکعب آب از طریق ده 7/9نزدیک به 
زاب کوچک، سیروان،  :بزرگ و کوچک فصلی و پایدار مانند

شود. بی آبریز آن سرازیر میهای الوند و ... به دجله و حوضه
سالی منطقه رسالی و خشکتابعی از ت گمان نوسان این میزان

نطقه باالدست عراق است. نزدیک به یک عنوان مزاگرس به
های جریان یافته در حوضه آبریز دجله مربوط به پنجم آب

[ و نزدیک به 41] های سطحی سرازیر شده از ایران هستندآب
های سطحی کشور ایران به عراق سرازیر درصد از حجم آب12
ست که نیاز گسترده و ا [ حساسیت مسئله آنجا42] شودمی

ن به منابع آبی، افزایش نیاز عراق به آب و کیفیت فزاینده ایرا
بسیار باالتر آب ورودی از ایران به کشور عراق نسبت به 

تواند های ورودی از سوریه و ترکیه است. موارد برشمرده میآب
 نجامند. ابه کشمکش دو کشور بر سر منابع بی

هر گونه بازسازی و اقدام توسعه محور داخلی، پیوند  به هر روی
این کشور فاقد چنین  با آب و منابع آبی دارد که اساساسرراستی 

هایی است. عراق بخش کالن آب مورد نیاز در ظرفیت
های آشامیدنی، آبیاری و صنعتی جمعیت فزاینده خود را از بخش

کند که طی دو دهه گذشته رو رودهای دجله و فراتی فراهم می
هه گذشته ج.ا.ایران اند. در این میان، طی یک دبه کاهش داشته
با اجرای « غرب کشورهای غرب و شمالآب»در قالب طرح 

های اصلی های آبیاری و زهکشی، متناظر با شبکهشبکه
های ایالم، تر و شمال باختری کشور در استانهای باخرودخانه

 غربی به مساحت کرمانشاه، کردستان و بخشی از آذربایجان
های مرزی یارد مترمکعب از آبمیل 5.6 ،هکتار244هزار و 112

 13 های مرزی کشور[ در مهار آب رود43را مهار کرده است ]
آبه و حقالمللی رعایت شده است )پروتکل( بین نامهشیوه

 شودطور کامل رهاسازی میها نیز بهزیستی این رودخانهمحیط
این در حالی است که وزارت منابع آب عراق در میانه  [.44]

کید بر قطع ک بیانیه اعتراضی ضمن تادر قالب ی 1399تابستان 
آب رودهای زاب که بخشی از آب این رود به دریاچه ارومیه 

های آبیاری شود و نیز آب رود سیروان که برای طرحهدایت می
شوند این کار را خالف به کرمانشاه و سرپل ذهاب هدایت می

صریح شده است المللی دانست. زیرا در این قوانین تقوانین بین
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های مشترک با کشور که کشورها اجازه تغییر مسیر رودخانه
دیگر را ندارند. در این بیانیه آمده است که پایش میدانی رود 

های سدهای دربندیخان و دوکان نشان سیروان و ورودی
مترمکعب در  45آمده از دهد که حجم آبی که از ایران میمی

خایر این دو سد روکاسته و بر ذمترمکعب در ثانیه ف 7ثانیه به 
وضعیت به کاهش ذخایر آبی  ثیر شدید نهاده است. اینتا

مین و سد دوکان انجامیده و به تا سدهای دربندیخان، حمرین
آب دجله و جنوب عراق آسیب زده است. این وزارتخانه از ایران 

که وضعیت را به گذشته برگرداند و منابع آبی  خواسته است
مین کند و به بخش شهروندان اقلیم اها را تدخانهطبیعی این رو

تر های کرکوک و دیالی ضرر نرساند. پیشکردستان و استان
 وزارت منابع آبی دولت ایالتی کردستان نیز از قطع آب

های سیروان و زاب از سوی ایران برای سومین سال رودخانه
ستند [ کارشناسان عراقی بر این باور ه45] پیاپی خبر داده بود

های کارون و کرخه توسط ایران به که انحراف آب سرشاخه
 .[46] العرب انجامیده استافزایش بسیار زیاد شوری شط

 

 گیرینتیجه

امروزه، امنیت، ثبات و توسعه کشورها با آب و منابع پایدار آبی 
رو، محدودیت فزاینده منابع آب، نسبت سرراستی دارد. از این

ای کشورهای س فروملی و منطقهزمینه هماوردی در مقیا
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را فراهم کرده است. کاهش 
پایدار منابع آب و نیاز فزاینده به منابع آبی بسیاری از کشورهای 

ویژه در بخش رودهای منطقه را به بازنگری در منابع آبی به
مرزی برانگیخته است. عراق کشوری است که امنیت آبی آن 

سرراستی با رویکرد هیدروپلیتیک کشورهای همسایه پیوند 
های آبریز دجله و فرات ویژه ترکیه، سوریه و ایران در حوضهبه

دارد. نیازمندی هر سه کشور ترکیه، عراق و سوریه برای توسعه 
ای منطقههای تشدید تنش هو آبادانی خود به این رودها ب

از ایران برای  های خروجیواپایش آب انجامد. در این میانمی
ای دارد. مناطق هر دو کشور ایران و عراق حساسیت ویژه

پهناوری از غرب ایران در حوضه آبریز دجله قرار دارند. در این 
میان، حوضه آبریز زاگرس در باختر ایران به واسطه دریافت 
مناسب بارش و شیب زمین، خاستگاه چندین رود دائمی و 

ن، حجم انتقال آب ورودی از گمافصلی به سوی عراق است. بی
سالی و ترسالی و رویکردهای ایران به عراق تابعی از خشک

باختری کشور  های باختر و شمالهیدروپلیتیک ایران به آب
هایی که ایران روی است. بر بنیاد آمار، شمار سدها و طرح

رودهای مرزی طی دو دهه گذشته ساخته روندی فزاینده داشته، 

هش آب ورودی ایران به عراق همراه شده روندی که با کا
عنوان یر آب ورودی از ترکیه به عراق بهگاست. کاهش چشم

ترین سرچشمه امنیت آبی عراق و افت آب ورودی ایران به مهم
ویژه این کشور به همراه کاهش کیفیت آب، امنیت آبی عراق به

کند. از های غربی و جنوبی این کشور را تهدید میدر استان
و  های برخاسته از سه دهه جنگیگر سو، ژرفا و گستره ویرانید

 ویژه در بخش آبهای عراق بهثباتی به فروپاشی زیرساختبی
رسانی و سدها( انجامیده وضعیتی که با تهدید امنیت )شبکه آب

های های گذشته اعتراضآبی این کشور همراه شده و طی سال
النی از جمعیت عراق در بسیاری را نیز برانگیخته است. بخش ک

خاور این کشور و در همسایگی با ایران هستند و سدهایی که بر 
روی رودهای ورودی از ایران مانند زاب و سیروان در عراق بنا 

مین آب واسطه حجم و کیفیت باالی آب در تاشده است به 
 ها و آبیاری کشاورزی نقش جدی دارند.آشامیدنی

ست که طی چندین دهه گذشته ها گویای آن اواکاوی یافته
های ژئوپلیتیک در مقیاس داخلی و خارجی عراق به چالش

است. با فروپاشی سیاست خارجی تهاجمی آن جهت و معنا داده 
رهای ژئوپلیتیک داخلی در پیوند با مداخله حکومت بعث، متغی

ای در پیدایش، فزایندگی و ای و فرامنطقههای منطقهقدرت
 تری یافته است،نقش فزاینده هاها و ناامنیثباتیماندگاری بی

ده است ها کاسته شطی سه سال اخیر از دامنه ناآرامیهر چند 
که بیشتر جمعیت و سرزمین عراق  اما واقعیت گویای آن است

نشین که در پایاب حوضه های کردی و شیعهویژه محدودهبه
تهدید کند. این د میآبریز دجله قرار دارند را بحران آب تهدی

عنوان یک کد ژئوپلیتیک همواره توانایی آن را دارد به فراگیر
بخشی ثابت و پویا از سیاست خارجی عراق بماند. از دیگر سو، 
مدیریت منابع آب در حوضه غرب کشور توسط ایران طی یک و 
نیم دهه اخیر به کاهش حجم آب ورودی ایران به عراق 

کیه در اس با نقش ترانجامیده است. هر چند این مقدار در قی
مین آب عراق اندک است اما با نگرش به اینکه بخش عمده تا

جمعیت عراق در خاور این کشور و هم مرز با ایران هستند و 
ست این عنصر حیاتی ا کیفیت آب ورودی از ایران نیز باال

محدود شونده توانایی آن را دارد که زمینه همگرایی نواحی یاد 
ه کشورمان قرار گیرد و در سیاست شده با محوریت آب علی

آبی های کمخارجی این کشور بازتاب بیابد. وضعیتی که در سال
که امکان تکرار آن نیز با نگرش به تغییر اقلیم بازتاب بیشتری 

در پایان که  در سیاست خارجی این کشور در آینده خواهد داشت
 به الگوی زیر انجامید:
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 هیدروپلیتیک ایران عراقالگوی نهایی تاثیر بحران کم آبی بر مناسبات : 3شکل

 
 .1400منبع: نگارندگان،

 

دانند نویسندگان مقاله پیش رو، بایسته می: تشکر وقدردانی
های علمی مطالعات و همکاریمندی خود از مرکز مراتب سپاس

المللی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و معاونت و بین
پژوهشی دانشگاه خوارزمی اعالم کنند که در انجام پژوهش 

 مان کردند.رییا

موردی از سوی نویسندگان  تاییدیه اخالقی، تعارض منافع:
 گزارش نشده است.

موردی از سوی  ها:سهم نویسندگان و منابع مالی/حمایت
 نویسندگان گزارش نشده است.
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