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  چكيده 

هاي ها، روابط اقتصادي پيشين بين جمهوريشوروي و استقالل جمهورياتحاد پس از فروپاشي 
آسياي مركزي برهم خورده و روابط بازار حاكم شده است. در برخي موارد تنش بين ازبكستان با 

سوي ازبكستان و قزاقستان هاي فرامرزي بهابزاري از جريان آب قرقيزستان و تاجيكستان براي استفاده
 هاي فرامرزي و حتي تهديد به استفاده از ابزارهاي نظاميدست آبموضع تند كشورهاي پايينسبب اعالم 

ها و تواند هم سرچشمه تنشهاي فرامرزي ميآب و رودخانهدرصورت اعمال محدوديت شده است. 
اي واقع در جواري و همكاري در سراسر جهان شود. معموالً كشورهسن همها و هم منشاء حكشاكش
اجتماعي كشورهاي سفالي رود تأثير  -توانند بر سرنوشت و روند توسعه اقتصاديعلياي رود مي بخش

سمت و توانند با تغيير مسير رود يا تهديد به انجام آن، كشورهاي در مسير را بهگذار باشند. آنها مي
توان به هاي حل مسئله آب در آسياي مركزي مياز راههاي مورد نظر خود جهت دهند. سوي سياست

 ارچهو تشويق به كاهش جمعيت، اعمال مديريت يكپمديريت آب، اجراي دقيق برنامه تنظيم خانواده 
تر از همه برند، در آن دخالت داشته باشند) و مهمكه سهم و نفع مي هاطرف شكلي كه همهبه آب(

  همكاري و هماهنگي بين كشورهاي حوزه آسياي مركزي اشاره كرد.
 

  هاكليد واژه 
  درياي آرال، آمودريا، سيردريامركزي، ازبكستان، بحران آب، آسياي 
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 مقدمه
اي آسياي مركزي قلمرو محصور در خشكي با جمعيت درحال افزايش در اقليمي قاره

در آن منابع آبي نامناسب توزيع شده است.  است كه در كمربند كم آب كره زمين واقع شده كه
مرو از نظر آب جزو مناطق  و اي پرجمعيت آن مانند بخارا، سمرقندهاي واحهاستقرارگاه

شدن حال خشكياچه آرال كه در اثر بحران آب در. در اين قلمرو درهستندبحراني جهان 
از دو رود مهم  بيشترنياز، اي جهاني تبديل شده است. در اين قلمرو آب مورد است، به مسئله

شود. كشورهاي تاجيكستان و قرقيزستان در مسير علياي و پر آب آمودريا و سيردريا تأمين مي
هاي ازبكستان، تركمنستان و قزاقستان در مسير سفالي اين رودها بر سر اين رودها و جمهوري

هاي بياباني . تبديل زميناندتقسيم و جريان آب رودهاي فرامرزي با يكديگر اختالف پيدا كرده
هاي رودهاي آمودريا و  شوروي و انحراف جريان آباتحاد به كشتزارهاي وسيع پنبه در دوره 

هاي خشك، سبب ايجاد مراكز استقرار جمعيتي جديدي در اين سيردريا براي آبياري اين زمين
و مصرف شرب  هاي كشاورزي، صنعتيقلمرو شده است كه تأمين آب مورد نياز براي فعاليت

هاي منطقه را دگرگون كرده و هايي منجر شده كه روابط بين دولتنقاط جمعيتي به چالش
  خواهد كرد. 
هاي تاجيكستان و قرقيزستان در شرق آسياي مركزي در مناطق كوهستاني واقع شده جمهوري

هاي مهوريگيرند كه آب مورد نياز جسيردريا از اين كشورها سرچشمه ميو رودهاي آمودريا و 
شود. زندگي مردم منطقه وابسته به آبي تركمنستان، ازبكستان و قزاقستان(جنوبي) از آنجا تأمين مي

كشور از نظر اقتصادي در  ،در دوره اتحاد شوروي گيرد.ها سرچشمه مياست كه از اين جمهوري
اقتصادي مديريتي شد. هر منطقه تقسيم مي» منطقه اقتصادي« 18اي به يك مديريت اقتصادي منطقه

داد. نهايت با هماهنگي مركز(مسكو)، با ديگر مناطق مبادالت خود را انجام مي متمركز داشت كه در
منطقه اقتصادي و قزاقستان نيز هاي تركمنستان، ازبكستان، قرقيزستان و تاجيكستان در يك جمهوري

ناطق اقتصادي و بين تنهايي در منطقه اقتصادي مستقل ديگري قرار داشت. روابط بين مبه
هاي داخل هر منطقه اقتصادي، با نقشي كه براي هر يك از آنها در اقتصاد تعريف شده جمهوري

  شد. بود، انجام مي
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هاي هاي تاجيكستان و قرقيزستان منابع انرژي (نفت و گاز) نداشتند و انرژيجمهوري   
بكستان، تركمنستان و قزاقستان) تأمين دست(ازهاي پايينهيدروكربني مورد نياز خود را از جمهوري

آب مورد نياز بخش كشاورزي، صنعتي و مصرف شهري(آشاميدني و  ،كردند و در مقابلمي
ها) واقع در دست از راه تأسيسات آبي (سدهاي مخزني و كانالهاي پايينبهداشتي) جمهوري

تن سدهاي مخزني در دوره اتحاد شوروي هدف از ساخشد. هاي باالدست تأمين ميجمهوري
براي تنظيم آب بود و توليد برق تنها محصول موجود در باالدست، بر روي آمودريا و سيردريا 

 بود.  هافرعي آن
توانند از جريان عادي آب سؤال اصلي در اين نوشتار  اين است كه آيا كشورهاي مسير عليا مي

شورهاي مسير عليا را مجبور به توانند كبه پايين جلوگيري كنند؟ آيا كشورهاي مسير سفلي مي
تأمين آب به اندازه مورد نياز كنند؟ فرض اصلي اين نوشتار بر اين است كه در شرايط كنوني براي 

فعاليت وگو و مصالحه بين دو طرف و تغيير در الگوهاي هاي موجود گفتجلوگيري از تنش
رفت از تواند راه بروني، ميهاي مصرفف آب در همه زمينهسازي مصراقتصادي و كشاورزي، بهينه

هاي اين بحران باشد. مفروض اين نوشتار بر اين اصل استوار است كه با توجه به پيشينه همكاري
هاي منطقه در دوره اتحاد شوروي و حضور آنها در كشورهاي منطقه در درون ساختارهاي همكاري

اي محدود) و سازمان چون شانگهاي، اكو (با اعضاي كنوني همهاي منطقهگر سازماندي
تواند كشورهاي منطقه را در جهت سازماندهي تر مياي وسيعهاي اسالمي در گسترههمكاري

اي هدايت هاي منطقهساختارهاي محيطي و اقتصادي به ضرورت همكاري و اجتناب از درگيري
 كند.  
  
  ايهاي همگرايي منطقهها و سطحشكل گرايي،مفهوم منطقههاي همكاري: مدل

اي در مناطق مختلف جهان تجربه پيوندي اقتصادي منطقههاي متفاوتي از همامروزه سطح
است كه » منطقه«اي مفهوم و همگرايي منطقه گراييعنصر مهم در تعريف مفهوم منطقه شود. مي

عنوان اي ضروري است. از منطقه بهو همگرايي منطقه گراييشدن آن در فهم مفهوم منطقهروشن
هاي مختلف از صورت نامحدود در حوزهو به ي از كشورها كه در يك چارچوب حقوقيگروه

هاي خود را توسعه و تدريج همكاريهاي اقتصادي با يكديگر همكاري كرده و بهجمله حوزه
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صورت محدود كه كشورها بههايياين تعريف، همكاريبخشند، ياد شده است. بر اساس تكامل مي

اين اساس شوند. بر گرايي خارج ميدهند از دامنه مفهوم منطقهيكديگر انجام مي شكل موقت باو به
و در آن افق دراز مدتي براي همكاري كشورها در نظر گرفته گرايي ويژگي پايدار داشته منطقه
تدريج ها بهگرايي همچنين بيشتر جنبه تكاملي داشته و سطح و دامنه همكاريشود. منطقهمي

هايي گرايي در فرهنگ مقررات سازمان تجارت جهاني به اقداممنطقه كنند.عميق پيدا ميو تگسترش 
اي براي آزاد سازي و تسهيل تجارت هاي منطقهشود كه از سوي كشورهاي عضو سازمانگفته مي

   ).81، ص 1387پور، (سليمانگيرداي صورت ميهاي تجارت منطقهنامهدر آن منطقه در قالب موافقت
اي در سطح جهان، اقتصاد كشورها هاي منطقهبنديشدن و تشكيل گروهدر فرايند جهانيوزه امر

سوي همگوني بيشتر و تدريج بهبه -  صورت مديريت شدهچه در طول فرايند طبيعي و چه به - 
(بزرگي، كنندگيري، حركت ميساختار توليدي و تجاري درحال شكليافتن جايگاه خويش در 

هاي نامهها در چارچوب موافقتو مبادله ترجيح از آنجا كه حجم آزادسازي تجاري). 19، ص 1389
جهاني  و تجارت آزاد فراتر از آزادسازي تجاري در قالب چندجانبه (سازمان تجارت ترجيحي

و اين نوع ترتيبات اين دليل كه در همچنين به  الوداد  است.ي بر اصل دولت كاملهو مبتن تجارت)
ت مستقلي در برابر كشورهاي هاي تجاري، اعضا هنوز سياست تجارين سطح از همكاريادر 

ها در عمل فقط اين نكته كه ترجيحكاري با هدف تضمين يابد تا سازوغيرعضو دارند، ضرورت مي
ها سازوكار قواعد نامهاين ارتباط همه موافقتيابند، تدوين شود. در به كشورهاي عضو تعلق مي

 هستند، است. بدين هاكه مشمول ترجيح دارند كه شامل معيارهايي براي تعيين مبدأ كااليي مبدا را
ترتيباتي، كه ممكن است اي چنين اعضترتيب قواعد مبدأ از صدور دوباره كاالها توسط يكي از 

عضو اعمال كند، براي محصوالت صادراتي غير اعضاتري در مقايسه با ديگر هاي پايينتعرفه
  كند.گيري ميجلو

 1»اتحاديه گمركي«اي تأسيس تر همگرايي منطقهشكل پيشرفته ،پس از مناطق آزاد تجاري
ر حذف موانع تجاري بين اي است كه اعضا افزون بترتيب منطقه ينوع است. اتحاديه گمركي

كنند. در عضو اقدام ميجاري مشترك در برابر كشورهاي غيركارگيري سياست تهب يكديگر، براي
 اي كه نيازمند چشم پوشي از بخش بيشتري از حاكميت ملي است، اين نوع همگرايي منطقه

                                                 
1. Customs Union 
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داده و به ياست تجاري خود را در سطح ملي ازدستكشورهاي عضو اختيار تدوين مستقل س  
گيرند. هر چند در در پيش مي اعضااتفاق ديگر اعضا، سياست تجاري يكساني را در مقابل غير 

دليل مرتفع شدن نگراني صادرات دوباره كاال كه در مناطق آزاد تجاري وجود به اتحاديه گمركي
هاي جديدي ظهور و پيچيدگي هاولي مشكل ،شودتر ميو انتقال كاال ساده دارد تشريفات نقل

دليل به اعضاسياست تجاري مشترك در برابر غير توان به دشواري تعيينيابند. از آن جمله ميمي
ايجاد سازوكارهاي توزيع درآمدهاي گمركي و بعضي متضاد اعضا و نيز ضرورت فاوت منافع مت

دهد. در برخي از بين اعضا اشاره كرد كه زمينه اصطكاك منافع را بين كشورهاي عضو افزايش مي
تجاري كارگيري سياست هب صورت ناقص براياي بهمنطقه دنيا نيز بعضي از ترتيبات مناطق

ايران، شوراي همكاري اند. در مناطق پيراموني ابل كشورهاي غيرعضو اقدام كردهمشترك در مق
و تركيه نيز برنامه تأسيس اتحاديه گمركي را در دستور كار خود داشته  2005خليج فارس تا سال 

و نامه اتحاديه گمركي بسته با اتحاديه اروپا موافقت 1996ايران و عضو اكو در سال در همسايگي 
  كند.نان در جهت عضويت در اتحاديه اروپا تالش ميهمچ
شت. اشاره دا 1»بازار مشترك«توان به اي مييافته همگرايي منطقههاي تكاملديگر شكل از

كنند. پس از يكديگر اقدام ميجابجايي عوامل توليد در بين  سازيدر بازار مشترك اعضا به آزاد
را نام برد. در  2»اتحاديه اقتصادي«توان مي ،مگراييه يهاترين سطحبازار مشترك در عالي

-و يكساندر بين خود به هماهنگي  مشتركهاي اقتصادي اعضا افزون بر تأمين بازار اتحاديه
اين كنند. هاي ديگر اقدام ميو سياست نقلوهاي پولي، مالي، صنعتي، حملتسازي سياس

رسيدن به سياسي براي  از ارادهطح بااليي نيازمند سسطح از همگرايي افزون بر آنكه 
هاي شاخصو همگوني  اقتصادياز تجانس بااليي در بين اعضا است، درجه يكپارچگي 

ي مشترك سازوكارهاي همكاردر منطقه آسياي مركزي  كند.طلب ميعضا را ااقتصادي 
زمان )، ساسفيديهروسان، حاديه گمركي(روسيه، قزاقستزبان، اتهمچون اتحاد كشورهاي ترك

فعال هستند. جمعي و برخي ديگر، فعال يا نيمهسود، سازمان امنيت دستهكشورهاي مستقل هم
شكلي مردم هاي اقتصادي است كه بههمكاري اي،هاي منطقهترين عامل براي همكارياما مهم

 و كشورهاي منطقه را به يكديگر گره بزند. 

                                                 
1. Commen Market 
2. Economic Union 
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سازمان «، و »هاي اقتصادي (اكو)سازمان همكاري«اي شكل منطقهآسياي مركزي دو ت در منطقه

اي كشورهاي هاي طبيعي تجاري و منطقهتوانند شريكقرار دارند كه بالقوه مي» همكاري شانگهاي
صادي پيوندي اقتداليلي، شكاف تاريخي عميقي در همعضو باشند. اما واقعيت اين است كه به

اي هاي منطقهساله در همكاري 70اي قع، كشورهاي منطقه تجربهواشود. دراي مشاهده ميمنطقه
- هاند(دوران اتحاد شوروي و حتي دوره تزاري از نيمه دوم قرن نوزدهم، پس از فتح منطقه بداشته

شوروي در آغاز دهه دوم قرن بيستم). همه كشورهاي اتحاد ها تا برپايي حكومت دست روس
هاي ارتباطي آنها به يكديگر گره خورده است و بيشتر منطقه محصور در خشكي هستند و راه

نيازمند استفاده از خاك يكديگر براي ارتباط با جهان خارج هستند. در اين منطقه دو كشور 
هاي سوي توسعه همكاريهاي مناسب، رهبري منطقه بهستان و قزاقستان با داشتن ظرفيتازبك
د. ازبكستان درپي دستيابي به رهبري انديشه پان توراني انآمدهاي، به رويارويي با يكديگر برقهمنط

پي ايجاد ه رهبري ازبكستان) و قزاقستان در(اتحاد كشورهاي ترك زبان و برپايي تركستان جديد ب
و عمل براي توسعه اوراسياگرايي (آسياي مركزي با روسيه اط دهنده آسيا و اروپا در ابتكارنقش ارتب

گرايي جاي منطقهاي اين دو كشور ثروتمند و پرجمعيت بههاي منطقهترو ظرفياروپا) است. از اين
  شود. اي سازماندهي ميسوي واگرايي منطقهبه

  
  ل و مشكالت آن در آسياي مركزيمنابع آب، مساي
ها  و هم منشاء حســن كشمها و كشتواند هم سرچشمه تنشهاي فرامرزي ميآب و رودخانه

راسر جهــان، معمــوالً كشــورهاي واقــع در قســمت عليــاي رود همجواري و همكاري شود. در س
اجتماعي كشورهاي سفالي رود تأثير گذار باشــند.  - توانند بر سرنوشت و روند توسعه اقتصاديمي

ســمت و ســوي انجــام آن، كشــورهاي در مســير را بــهتوانند با تغيير مسير رود يا تهديد به آنها مي
دسترسي به آب سالم براي آشاميدن و آبياري بــه يكــي از  هاي مورد نظر خود سوق دهند.سياست
ترين مسائل در آسياي مركزي تبديل شده است. خشك شدن درياي آرال شايد بهترين نمونه سخت

هاي منطقــه در وضــعيت شناخته شده فاجعه آميز مرتبط با آب باشد. ولي ديگر مسائل براي دولت
هــاي خشــك و در بســياري از كشــورها، زمين 2000ســالي مهــم ســال بحراني قــرار دارد. خشك

 ,International Crisis Group) جا گذاشت كه نتيجه نبود منابع آب براي آبياري بودحاصل را بهبي

30 May 2002)  .  
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اي درياي آرال با هم سهيم هستند و در يك كشورهاي آسياي مركزي در حوضه رودخانه
رودخانه داخل مرزهاي ملي محصور قرار دارند.  سيستم هيدرولوژيكي وابسته به يكديگر در

درصد كل حوضه)، از 68ميليارد مترمكعب( 3/79اي برابر ساالنه جريان ،آمودريا، با جريان متوسط
تاجيكستان و افغانستان سرچشمه گرفته و بين ازبكستان و تركمنستان جريان يافته و به درياي آرال 

درصد كل  32ميليارد متر مكعب است ( 2/37سيردريا  ريزد. متوسط جريان ساالنه رودخانهمي
يافته به درياي ز بين ازبكستان و قزاقستان جريانحوضه)، كه بيشتر از قرقيزستان سرچشمه گرفته و ا

مكعب ميليارد متر 5/116د، برابر حدود ريزد. كل مجموعه جريان آبي ساالنه هر دو روآرال مي
ب آصورت كلي بسيار كم است، اين روانرياي آرال بهگونه كه بارش در حوضه دهماناست. 

شود. با هاي طبيعي كوهستاني كشورهاي باالدست توليد ميصورت كلي از ذوب برف و يخچالبه
سه هاي زراعتي بيشتر در كشورهاي پرجمعيت پايين دست متمركز شده است. اين حال، زمين

كنند. درحالي كه ه درياي آرال را تأمين ميدرصد از كل جريان آبي حوض 87كشور باالدست با هم 
هاي آبياري درصد از زمين 85درصد از جمعيت آسياي مركزي و  80دست، حاوي سه كشور پايين

هاي سطحي حوضه درياي آرال را جذب درصد از مجموع آب 73شده حوضه درياي آرال، 
  ,United Nations Development Programme(UNDP))  2010(كنندمي

آمودريا  هايهاي طبيعي كه منابع اصلي تأمين آب رودخانهسال اخير حجم يخچال 50در 
تركمنستان، ازبكستان و  درصد كاهش يافته است. در نتيجه در 40و سيردريا هستند، تقريباً به  

اكنون منابع  اند.روبه رو شده هاي زياديمردم با مشكل ،جنوب قزاقستان براي تأمين آب شرب
المللي تبديل شده است و به عاملي تأثيرگذار و جدي در روابط بين زمان با نفت و گازآب هم

يابد. بدين ترتيب دور از ذهن نيست كه در قرن جاري آب نسبت بيشتري مي روز به روز قوت
 United Nations Development) به گذشته از اهميت اقتصادي بيشتري برخوردار شود

Programme(UNDP), 2012) .جمعيت »المللي جمعيتآژانس برآورد بين« بينيبراساس پيش ،
ميليون نفر افزايش خواهد يافت كه مستلزم  65 تا 2025كشورهاي آسياي مركزي در سال 

شده دولت ازبكستان حساسيت زيادي هاي انجامبراساس بررسي حجم اضافي منابع آب است.
شوند و زندگي و قرقيزستان جاري مي هاي فرامرزي دارد كه از تاجيكستاننسبت به آب

هاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و مصرف شهري) اين كشور بدان وابسته است. اقدام
و »  2سنگ توده «، »1سنگ توده«آمودريا در ساخت سد و نيروگاه  تاجيكستان براي مهار آب
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بر » قنبر آتا«سد  راغون به بهانه توليد و صادرات الكتريسيته مازاد بر مصرف و بررسي ايجاد

هاي عميق در ازبكستان در قرقيزستان سبب نگراني» تاختا گول«روي سيردريا در پيرامون سد 
 و همچنين تركمنستان و قزاقستان شده است.

  
  بحران آب

منطقه  هايپس از فروپاشي اتحاد شوروي موضوع مالكيت منابع آب در دستور كار دولت
برداري  سال گذشته بارها موضوع تقسيم و بهره15در  قرار گرفت و كشورهاي اين منطقه 

گونه كه گفته ندر دوره اتحاد شوروي هما اند.مشترك از منابع آب را مورد بررسي قرار داده
ها در فرايندي يكپارچه در بين جمهوري ،ملي منابع و محصوالت توليدي شد، در يك اقتصاد

شد. در اين اه ويژه خود را داشتند، توزيع مياي جايگكه هر كدام بر اساس تقسيم كار منطقه
آسياي «عنوان مناطقي كه آب مورد نياز دو منطقه اقتصادي دوره قرقيزستان و تاجيكستان به

گرفت ناگزير بودند نيازهاي آبي آنها را ها سرچشمه مي، از اين جمهوري»قزاقستان«و » مركزي
عنوان توليد هاي پايين دستي بهبرابر جمهوري هاي پايين دستي تأمين كنند و درعنوان زمينبه

هاي باالدست(تاجيكستان و قرقيزستان) را كنندگان انرژي نفت و گاز، نيازهاي انرژي جمهوري
  از منابع انرژي خود تأمين كنند.

زيرا  ،اد شوروي پاسخگو بوداين گردش كار و تقسيم وظيفه در چارچوب اقتصاد ملي اتح 
ود شكل مشكل وجر داشت، هم جمعيت كمتر بود و هم اين مسايل بههم دولت مركزي اقتدا

ل و بحران آب از اواخر دوره اتحاد شوروي كه هر يك از نداشت. به همين سبب بيشتر مساي
ل خود را اعالم و از دايره تقسيم كار اقتصادي اتحاد شوروي خارج شدند، الها استقجمهوري

هاي منطقه در چالشي بزرگ تبديل شد. براي تنظيم آببروز كرد و در دوره شروع استقالل به 
هاي دو رود اصلي و برخي رودهاي ديگر منطقه، تاجيكستان و قرقيزستان در سرچشمه

اي موارد براي توليد الكتريسته سدهايي ساخته شده است كه بيشتر سدهاي مخزني و در پاره
 هاي مفيد براي ساختناي در جنبهمنطقه كارشناساندر حالي كه تمام  شد.نيز از آنها استفاده مي

آنها در مورد تشديد هاي برق آبي منطقه به توافق برسند، با اين وجود هاي جديد و طرحسد
  همواره از نگران هستند. تا به حال در اين منطقه  ،تواند ناشي از اين امر باشدمشكالت كه مي
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در حال حاضر برخي  ر امان نيست.شده است. البته منطقه از هر چيزي ددرگيري اجتناب
- نظر ميكننده و خطرناك بهثباتطور بالقوه بيبه دهد كه برخي از ابتكارهانشان مي مطالعات

ها و مذاكرات با بازاريابي ممكن آب در دوره پنجمين مجمع جهاني آب، بسياري از بحث رسد.
اي تواند سابقهسازي ميجاريكند. اين تل تجاري تبديل ميبرخورد شد كه آن را به يك محصو

 با باورهاي جمعيت مسلمان منطقه و طور عميقبهدر آسياي مركزي را تشكيل دهد كه 
  . رو شودبهبرخورد روخردپذيري 

هاي اتحاد ستان در دوره اتحاد شوروي از فقيرترين جمهوريزدو جمهوري تاجيكستان و قرقي
تر شدند. كشورهاي روز ضعيفبهفقيرتر و روز ،درآمدي دليل نبود منابعبودند، در دوره استقالل به

دست و دارنده منابع نفت و گاز پس از استقالل خود را مالك اين منابع دانسته و بهاي نفت و پايين
هاي گاز را به سطح مبادالت بازار آزاد بنياد نهاده و از كشورهاي باالدست براي تحويل انرژي قيمت

بنابراين كشورهاي باالدست نيز كه درآمدهاي كافي ندارند تا اين بهاي كنند. جهاني را طلب مي
هاي باال بپردازند، به فكر فروش آب، منابع ملي خود كه سخت مورد نياز جديد را با قيمت

كارگيري اين قدرت، آنها هاند. اما سدهاي مخزني موجود براي بكشورهاي پايين دست است، افتاده
شوند. بنابراين ساخت رو ميدست با تهديد روبهينكه از سوي كشورهاي پايينكند يا ارا كفايت نمي

گيرد. از آنجا كه نه تاجيكستان و نه قرقيزستان منابع مالي ندارند؛ آن سدهاي جديد پيش رو قرار مي
اند تا هم از راه سرمايه گذاران خارجي مورد حمايت و امنيت قرار المللي گذاشتهرا به مناقصه بين

در  2و  1تودهآورند. در اين زمينه سد سنگدست هيرند و هم ابزاري براي اعمال اراده سياسي بگ
ها (بيشتر توان نام برد كه با مشاركت خارجيآتا) در قرقيزستان را ميتاجيكستان و سد كمبرآتا (قنبر

فراوان داشته  روسيه) ساخته شده و خواهد شد. بازتاب اين كارها در ازبكستان و قزاقستان تأثيري
دست شده يزه جويانه از سوي كشورهاي پايينها سبب اعالم موضع تند و ستاست. برخي زمان

برداري در تاجيكستان ساخته و مورد بهره را 2توده ري اسالمي ايران نيز نيروگاه سنگاست. جمهو
  قرار داده است. 

 
  بخش كشاورزي و منابع آبي

جز در قزاقستان كه بخش صنعت و  ل در بخش كشاورزيزي نسبت اشتغادر منطقه آسياي مرك
نوع زيادي در اشتغال جمعيت دارد. هر ها سهمخدمات در آن قدرتمند است، در ديگر جمهوري
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- ها نفر از مردم كمزندگي ميليون كاستي در زمينه آب مانند نبود آب براي آبياري اراضي كشاورزي،

شود كه سهم بخش كند. در جدول زير نشان داده ميمي رودرآمد و فقير منطقه را با بحران روبه
كشاورزي در توليد ناخالص داخلي هم بسيار قابل توجه است. بازهم به استثناي قزاقستان، در ديگر 

زده همتواند اين تعادل را برهاي آب ميكشورهاي منطقه سهم بخش كشاورزي زياد است و بحران
رو ر شود كه خود در شرايط كنوني با بحران اقتصادي روبهو به كاهش توليد ناخالص داخلي منج

 هستند. 
  نسبت اشتغال در بخش كشاورزي و سهم آن در توليد ناخالص داخلي در حوضه درياي آرال 1جدول شماره 

 نام كشور
نسبت اشتغال جمعيت فعال از

نظر اقتصادي، در بخش 
 كشاورزي (درصد)

سهم بخش كشاورزي در 
 كار توليد ناخالص

 داخلي(درصد)

صادرات مهم 
 (كشاورزي)

 غالت %10كمتر از  %10كمتر از قزاقستان

 پنبه، ميوه %35 %55 قرقيزستان

 پنبه %25 اطالعات موجود نيست تاجيكستان

 پنبه %30 اطالعات موجود نيست تركمنستان

 پنبه، غالت %20 %40 ازبكستان

 گندم %53 %67 افغانستان

Source: Granit, and Others, March 2010 

يابيم كه دو كشور باالدست حوضه آب شده در جدول زير در ميهبا نگاهي به اطالعات ارائ
هاي كشاورزي آبي را دارند (همچنين درياي آرال، تاجيكستان و قرقيزستان كمترين مقدار زمين

مند بياري شده بهرههاي كشاورزي آدست مقدار زيادي از زمينانستان). در برابر سه كشور پايينافغ
افزون بر بخش كشاورزي درآمدهاي ارزي سرشاري از صادرات نفت و  ،هستند، درحالي كه هر سه

كنند كه كشورهاي باالدست از دست آورده و نيازهاي انرژي خود را از منابع داخلي تأمين ميهگاز ب
  آن محروم هستند.  

  د كشاورزي كشورهاي حوضه درياي آرالهاي آبياري شده و تولي: مساحت زمين2جدول شماره 

 نام كشور

 توليد(هزار تن) مساحت(هزار هكتار)

 پنبه پنبه آبياري
محصوالت 

 باغي

 3/5 180 )%6(200 )%16(3450 قزاقستان
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 45/2 48 )%3(30كمتر از )%77(1050 قرقيزستان

 6/1 172 )%35(220 )%68(630 تاجيكستان

 2/1 219 )%31(540 )%94(1750 تركمنستان

 75/5 17/1 )%36(1450 )%89(3990 ازبكستان

 15كمتز از  )%1(20كمتر از  5/1 افغانستان
اطالعات موجود  

 نيست

 دهد.شده را نشان ميهاي آبيارياخل پرانتز درصد زمينرقم د 
2003شده به كشت پنبه(اطالعات شده تخصيص دادههاي آبياريدرصد زمين(  
اياي و ريشهات، محصوالت غدهميوه، سبزيج  

Source: United Nations Development Programme (UNDP), 2012 
 

بيشتر است كه  شدت زيادترهمصرف آب در آسياي مركزي در مقايسه با ديگر كشورها ب
 براساس برآورد بانك جهاني، حدود مد در عمليات كشاورزي است.آسبب آبياري ناكاربه

هايي براي دسترسي به رود. درگيريبراي آبياري در مسير راه هدر مي آباز مقدار  درصد79
هاي يرعليا و سفلي وجود دارد. برنامهنيازهاي آبي  و استفاده از آب در بين كشورهاي مس

قرقيزستان و تاجيكستان براي افزايش گنجايش سدهاي مخزني و توليد الكتريسيته در مسير 
ي كشورهاي سفلي از جمله قزاقستان، تركمنستان و ازبكستان علياي رودهاي منطقه سبب نگران
ويژه به پنبه بيشتر كرده دي آنها را در آبياري كشاورزي بهشده است، كه وابستگي اقتصا

  .Environmental Protection Agency, 2011)(است
  

 بازيگران و بحران آب 
دهد كه چرا اجبار حدودي توضيح مياندك است. اين تا كشورهاي آسياي مركزي  اعتماد بين

هاي همكاري باوجود سازماناي با هم تداخل دارند. مختلف منطقههاي وجود دارد كه سازمان
توجه  . باگو در مورد منابع مشترك آب وجود داردواي، مشكالت بسياري در ترويج گفتمنطقه
هاي آب در منطقه سيستم .1ارد: براي اين جمله وجود د مهمالمللي بحران چند دليل وه بينبه گر

ا توسط پنج كشور مختلف حال حاضر آنهشوروي طراحي شده بودند و دردر طول دوره اتحاد 
هاي كشاورزي آبياري است، كه قتصاد آسياي مركزي تحت سلطه شيوها .2شود مديريت مي
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طور ركزي بهكشورهاي آسياي م .3كند؛ ان حاكم را در گرفتن قدرت حفظ ميآن نخبگ هايتوليد

حال عين گيرند و دركار ميمديريت منابع آب به را بر» با حاصل جمع صفر«فزاينده مواضع 
خانه از دست رودكشورهاي پايين .4تحملي تبديل شده است افزايش مصرف به سطح غيرقابل

تقارن يك رابطه نامكه منجر به تر از كشورهاي باالدست هستند نظر نظامي و اقتصادي قوي
شود. هم روسيه و هم چين داراي منافع هاي آب مشهود ميدرت شده است كه در درگيريق

توليد هاي گذار در نيروگاهنفوذ چين به عنوان يك سرمايهدر منطقه هستند.  يتيكي مهميژئوپل
ه پيامدهاي جدي براي رسد بنظر ميدست براي آب، هم چنين بهعنوان رقيب باالو بهالكتريسته 
  چون درياچه بالخاش در قزاقستان چشم دارد.هاي بزرگ و كوچك منطقه هماچهديگر دري

ي مركزي به عنوان يك بازيگر اصلي محسوب اتحاديه اروپا، در مقابل، در كشورهاي آسيا 
در ترويج حكومت خوب و طور بالقوه بتواند شريك مهمي شود، حتي اگر اتحاديه اروپا بهنمي
قه دارد كه در منافع امنيتي استراتژيك در منط اياالت متحده. محيطي ديده شودل زيستمساي
چهارم به نظر مي رسد تركيه، ايران و پاكستان باشند » محور«يابد. نميكاهش  هاي آيندهسال

هايي وجود دارد كه منافع اي منافع استراتژيك و تجاري درازمدت هستند. نشانهكه همگي دار
هاي مختلف با عنوان گروهاي، ممكن است بهنطقهف ماستراتژيك متناقض بازيگران مختل

با  )SCO(پيچيدگي مواضع خود را تقويت كنند.  به عنوان مثال، سازمان همكاري شانگهاي
عنوان يك وزنه تعادل در برابر منافع برخي از كشورهاي آسياي مركزي به چين، روسيه و نقش

ياالت متحده براي عضويت ناظر در سازمان آمريكا در منطقه آمادگي خود را نشان داده اند. ا
ه با روابط تاريخي و فرهنگي تركي، پيشنهاد داد اما رد شد. 2005همكاري شانگهاي در سال 

خود را به عنوان يك  هاي بزرگي از آسياي مركزي نيز مشخصاتتوجه خود در بخشقابل
اي وان يك منطقه دروازهخود را به عن آنكارا ظرفيتاي مطرح كرده است. بازيگر مهم منطقه

گيري از نتيجه با بهره كار اتحاديه اروپا در منطقه ابراز داشته است، درجلو در دستورفشار رو به
تركيه همچنين كند. زديكتر به اتحاديه اروپا كوشش ميهاي خود براي ايجاد روابط نطلبيجاه

طبيعي و كشوري است كه از اي گاز نستان دارد كه توليد كننده منطقهرابطه خاص با تركم
  عالقه به اتحاديه اروپا در شرايط امنيت انرژي برخوردار است.
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هاي زمينهنيز  در منطقه مربوط به بخش آب الملليهاي نهادهاي مالي بينفعاليتاز سوي ديگر، 
هاي مختلفي ك توسعه آسيايي، تالشبا توجه به باندهد. ختلف مورد عالقه آنها را نشان ميم

ش منابع د دارد كه شامل بسياري از بازيگران بزرگ در آسياي مركزي براي مديريت بخوجو
هاي اقتصادي به آسياي هاي ويژه سازمان ملل متحد براي كمكانرژي است. آژانس برنامه

رده است. گروه سيس كأت 1998در زمينه انرژي و آب را در سال » گروه كاري طرح«، مركزي
كننده و هاي كمكگذاري توسط آژانسيهرا براي سرماگذاري يههاي سرماطرحفهرستي از 
اي را در زمينه آب و انرژي در آسياي تشخيصي منطقهد يك مركز مطالعات همچنين ايجا

چيز بر اساس سطح كشور كمك كننده، بانك جهاني پسش از هر مركزي ايجاد كرده است.
بتني بر اصول بازار متمركز شده هاي بخش انرژي و اصالحات مطرحفعاليت در  بر بيشتر

  است. متعدد كننده در بخش مديريت آب هاي كمكمربوط به سازمان هايابتكاراست. 
هاي شهري در جهت طرحديگر، بيشتر در  يان مسايلدر م EBRD(1(بانك توسعه و ترميم اروپا

ي مختلف هاطرحاتحاديه اروپا در مديريت هاي توزيع آب متمركز شده است. بهبود سيستم
هاي آب و سيستم ،ايتوسعه منطقههاي درحالدر سيستمشكل كلي درگير در منابع آب، به

للي المآژانس توسعه بيندولتي آب متمركز شده است. هاي بيننامهاطالعات زمين و موافقت
درگير بوده است و در  1993اي آب از سال منطقههاي مديريت اياالت متحده فعال در فعاليت

است. آژانس توسعه  در رودخانه سيردريا 1998ان دستاوردهاي آن كمك به چارچوب توافق مي
هاي ات سياسي، در استراتژيد از اصالحهاي بعياالت متحده تمركز خود را در سالالمللي ابين

  هاي محلي انجام داده است. تر در مقياسمدت عمليكوتاه
در جمهوري قرقيزستان بي در مقياس كوچك هاي الكتريكي آآلمان از بازسازي نيروگاه

اي مشهود است. صورت  فزايندهحال رشد در آسياي مركزي بههماهنگي دركند. پشتيباني مي
، سازمان همكاري و توسعه UNECE(2(كميسيون سازمان ملل متحد براي اروپاراي نمونه ب

اي بخش آب خود را در هكه فعاليتاند توافق كرده) EC(و كميسيون اروپا 3)OECD(اقتصادي
ابتكار جديد،  هايهمكاري اينند. يكي ديگر از كنزير يك چتر مشاركت جديد هماهنگ 

                                                 
1 . The European Bank for Reconstruction and Development 
2. United Nations Economic Commission for Europe 
3. Organisation for Economic Co-operation and Development 
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حمايت دست هتالش براي بدر است كه  CAWSCI(1( هماهنگي بخش آب در آسياي مركزي

- ست. با اينا هايش اثربخشي كمكهاي آب و افزافعاليت كننده بهكمكآوردن چندين سازمان 
وجود  مشخص صورتهبها رهبري روشن و هماهنگي قوي همه طرف رسدينظر مبه حال،
كنندگان نيز نيازمند دقيق اي كمكفرآيند هماهنگي منطقه وري در. موضوع مشاركت كشندارد

  ,European Strategic Intelligence and Security Center(ESISC))ارزيابي و تضمين است

25 May 2009).  
  
  ش در روابط بين كشورهاهاي تنعلت

دست كه توليدات كشاورزي خود را بر كشت پنبه، گندم و برنج متمركز سه كشور پايين
نظر آنان سبب كاهش منابع آبي آنها خواهد شد. هايي هستند كه بهاند، مخالف چنين برنامهكرده

ده است. چهار رو شهاي گوناگوني براي مصالحه صورت گرفته، اما با شكست روبهتاكنون كوشش
ي كه سبب نگراني ازبكستان و طرحالمللي امضاء شده كه به اجرا در نيامده است. دو قرارداد بين

كم نيروگاه قمبرآتا هاي برق آبي راغون در تاجيكستان و بخش يشود، نيروگاهتمركز بر روي آن مي
با هم تقريباً تمامي  رحطمخزن آبي تاختاكول در قرقيزستان است. درنهايت اين دو  در مسير علياي

  كند. رو ميآبي روبهژه در دره فرغانه را با تهديد كمويبه ،مقدار عرضه آب به بخش شرقي ازبكستان
تا زماني كه اختالف مهمي روي ندهد، امكان بروز درگيري وجود ندارد. دو نمونه اخير 

ازبكستان يك  2000ر سال تواند وجود داشته باشد. دتواند نشان دهد كه تنش بر سر آب ميمي
اي براي برقراري كنترل بر مخزن آب توختاكول (كه در قلمرو مانور نظامي با برنامه ناگفته

سازد)، انجام داد. هاي كشاورزي را در دره فرغانه ممكن ميقرقيزستان قرار دارد و آبياري زمين
بي را از مخزن براي توليد هاي سيالاين مانور براي اعتراض به قرقيزستان بود كه رهاسازي آب

روستايي مسلح تاجيك از منطقه  150حدود  2008انرژي در زمستان انجام داده بود. در مارس 
خواستند سدي را كه آبياري مزارع آنها را با تحويل ندادن آب اسفره، با گذر از مرز قرقيزستان مي

 نشيني شدند.ناچار به عقب كرد، خراب كنند. اگرچه آنان به زور مرزداران تاجيكتهديد مي
ن، قرقيزستان و هنگامي كه رؤساي جمهور سه كشور قزاقستا 2008ها در پايان سال اختالف

                                                 
1. Central Asia Water Sector Coordination Initiative 
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به موافقتي درباره مسئله آب، نفت و گاز دست يافتند، به اوج  ،ازبكستان تاجيكستان در غياب
تصادي كشورهاي هاي اقرسيد. در برابر ازبكستان خروج خود را از تركيب سازمان همكاري

اوراسيا اعالم كرد و با بستن مرزهاي خود بر روي تاجكيستان و افزايش قيمت گاز تحويلي به 
 European Strategic Intelligence) مشتريان تاجيك و قرقيز موضع مخالف خود را نشان داد

and Security Center(ESISC), 25 May 2009) . 
 
 نتيجه
دهنده آسياي مركزي هاي تشكيلجمهورياقتصاد ضعيف  ،از فروپاشي اتحاد شوروي پس

ها تأمين هم خورد. يكي از اين سامانهرهايي كه تعريف شده بود ب. بنابراين همه سامانهمستقل شد
هاي زيركشتي كه در اي دارد. طبيعي است كه زمينو توزيع آب بود كه اهميت حياتي ويژه
صورت كالخوز و هاي خيلي متمركز بهه و در كشتازبكستان و در تركمنستان به زير كشت پنب

رو شد. به اين جهت آبي كه اين كشورها نياز داشتند دهي شده بود با مشكل روبهساوخوز سامان
هاي تاجيكستان و قرقيزستان در شرق منطقه تأمين هاي فرامرزي بودند كه از جمهوريآب
قزاقستان در مراتبي باالتر) اگرچه با هاي ازبكستان و تركمنستان (همچنين شد. جمهوريمي

 رو هستند، اما از نظر منابع هيدروكربني (نفت و گاز) غني هستند. كمبود منابع آب روبه
قرقيزستان و تاجيكستان منابع انرژي ندارند. اين كشورها در نظام اقتصادي اتحاد شوروي منابع 

گذاري و توليد و بع هيدروكربني با سرمايهاهاي داراي منكردند. اكنون جمهوريرا با هم مبادله مي
هاي توسعه و يافته و منابع الزم براي برنامههايي دستدرات نفت و گاز به ثروتفروش و صا

 دهند. درحالي كه كشورهاي بدون انرژي( قرقيزستان وتوزيع ثروت بين شهروندان خود را ادامه مي
اند، كه با اين حال براي تأمين انرژي شدهه تبديل تاجيكستان) به دو واحد سياسي بسيار فقير منطق

پيمان دوره اتحاد شوروي بايد مبالغ زيادي از هاي هممورد نياز و واردات آن از ديگر جمهوري
هايي هم هاي اندك خود را بدان اختصاص دهند و براي واردات و دريافت انرژي از تخفيفبودجه

سبب تاجيكستان و قرقيزستان در دوره اتحاد شوروي نيز بهآور شد كه بايد ياد برخوردار نيستند(
هاي تاجيكستان و قرقيزستان در اين بين رويكرد جمهوري نداشتن زيربناهاي اقتصادي فقير بودند).

رو قرار گرفته است. پيش 2005نسبت به مسئله تغيير كرد. آنها موضوعي را طرح كردند كه از سال 
سال جهاني  2005تاجيكستان به سازمان ملل پيشنهاد داد كه سال  جمهوررحمان رئيسامام علي 



 1392، بهار و تابستان 12سال ششم، شماره  ،مطالعات اوراسياي مركزي                                                                                 16

 
هدف وي اين بود كه برخي كشورها ». قيمت آب كمتر از انرژي نيست«گفت  آب ناميده شود. او

  شكل طبيعي نفت يا آب دارند(همچنان كه تركيه اين مسئله را در برابر عراق مطرح كرده است).به
بنابراين ازبكستان به  .ما كشور فقيري هستيم و آب داريم ست كهعنوان كرده ارحمان  امام علي

دهيم. با توجه به اينكه ما انرژي نفت و گاز بدهد و ما به تركمنستان و ازبكستان آب سهميه مي
اند، ها شكل گرفتهها در طول تاريخ در اطراف منابع آبشهرك هاي جمعيتي و شهرها واستقرارگاه

بع تأمين ها به اين مناها و استقرارگاهدسترسي آنها به آب شد. زيرا زندگي انسان مانعتوان اكنون نمي
هاي آسياي مركزي اي براي بروز نوعي تنش بين جمهورياين مورد به زمينه آب وابسته است. پس

درصد از  90ويژه بين دو جمهوري قرقيزستان و تاجيكستان (كه هر يك از اين دو حدودبه
  ي و بدون زمين كشاورزي كافي است) تبديل شده است. كشورشان كوهستان

گذاري در سوي سرمايهبحران انرژي ناچار بهتاجيكستان و قرقيزستان براي خروج از 
شده اين امكان را هاي برق آبي كشورهاي يادنيروگاهاند. هاي آبي روي آوردهساخت نيروگاه

دست آورند كه هم پاك است و كتريسته بهال خواهد داد كه انرژي مورد نياز خود را از انرژي
هم براي توليد آن مجبور به اختصاص ارز نيستند. بنابراين براي توليد برق به جز در موارد 

توانند برق توليد كنند. مازاد توليد برق ناشي از سرمايه سرماي شديد و يخبندان، مي
از محل درآمد ارزي ناشي از هايي كه در حال انجام است، به خارج صادر خواهد شد و گذاري

دست . اما اين مورد براي كشورهاي پايين1هاي خارجي مستهلك خواهد شدصادرات، سرمايه
سبب جريان يافتن آب زيرا به ،آميز خواهد بودآب در فصل تابستان دارند، فاجعه كه نياز به
ا براي تابستان هكشاورزي، آب كافي در مخزنهاي غيرد برق در نيروگاه در فصلبراي تولي

همين سبب بحران ناشي تزارهاي گسترده را تأمين كند. بهوجود نخواهد داشت تا نياز آب كش
با آب در آسياي مركزي را شرايط موجود در رابطه آب در اين زمان روي خواهد داد. از 
  بندي كرد: اين صورت جمع به توانمي
  ،جمعيت رو به افزايش  
 فرسايش خاك و بياباني شدن اراضي، هاي كشاورزي محدود، زمين 

                                                 
برق توليد اين  1390گذاري كرده و از نيمه دوم سال انه وخش سرمايهبر روي رودخ 2وده ايران در نيروگاه آبي سنگ ت  .1

و استهالك سرمايه از محل فروش برق  سال بهره برداري از اين سد 12از فروشد. پس نيروگاه را به دولت تاجيكستان مي
 توليدي، ايران آن را به تاجيكستان واگذار خواهد كرد.
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 ،نياز به افزايش توليد كشاورزي براي تأمين نيازهاي غذايي جمعيت درحال افزايش  
 سازي و سازي، جادههاي كشاورزي براي ساختمانش زمينافزايش شهرنشيني به زيان كاه

   ،شهرسازي و ديگر تأسيسات
 شده،هاي جديد به موارد يادتصاص زميناخ  
 هاي كشاورزي و درنهايت افزايش مصرف آب براي به گسترش سطح زمين آوردنروي

 نوشيدن، مصرف شهري و آبياري اراضي و بخش صنعت.
 

 راهكار و پيشنهادها

هاي خود را دارد آسياي مركزي در مورد آب و انرژي ديدگاه، موضع و برنامه هر يك از كشور
تنها راه تأمين  د. تاجيكستان و قرقيزستانني ندارخواكشورهاي منطقه هم ساير در بيشتر موارد با كه

توجه به دانند و بدونآبي ميهاي برقاستقالل خود در بخش انرژي را درگرو ساخت نيروگاه
كنند. اما تركمنستان، قزاقستان و ازبكستان دنبال مي هاي خود رامخالفت كشورهاي همسايه، برنامه

آبي در برق هايع سرشار نفت و گاز دارند، ساخت نيروگاهمشكلي ندارند و مناب كه در بخش انرژي
شرايطي ابتكار دولت آستانه در  كنند. در چنينمنطقه را مخالف با معيارهاي اكولوژي ارزيابي مي

هاي كشورهاي منطقه باشد. تفاهمجهت حل سوء تواند محرك خوبي دركمك مالي به بيشكك، مي
و ازبكستان مدعي رهبري منطقه هستند و تقريباً هميشه يكي  قزاقستان دليل آنكه دو كشوراما به
هاي آينده نام برده ها در دههعنوان كانون ناآراميديگري را نپذيرفته است، از آسياي مركزي به ابتكار
  شود. مي

كشتيراني هاي غيروقي استفاده از منابع آبكنوانسيون حق بايد در نظر داشت كه بر اساس
كشورهاي باالدست موظف به درنظرگرفتن  سازمان ملل متحد، 1997مه  21 المللي مصوببين

دست رودهاي مرزي هاي جمعيتي و تحول جوامع پايينگيري تاريخي استقرارگاهشرايط روند شكل
مندرج در بخش دوم اين  5ماده براي توزيع و جريان عادالنه و منصفانه منابع آبي هستند. 

برداري و مشاركت عادالنه و منطقي از منابع آبي بهرهكه اصل است دهنده اين كنوانسيون، نشان
ها با به اشتراك گذاشتن يك آبراه مشترك، ضروري است. از اين جهت نياز است كه دولت

برداري ر برابر كشورهاي ديگر از آن بهرهبه روشي منصفانه و منطقي د ،المللي با كشورهاي ديگربين
با توجه به اين اصل،  )، اصل مشاركت عادالنه است.2ندرج در بند (هاي ممجموعه 5كنند. ماده 
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اي عادالنه شيوه المللي بههاي بينحفاظت از آبراهشركت در استفاده، توسعه و «كشورها موظف به 

- م به خودداري از ايجاد آسيب قابل(الزا 7يكي ديگر از مفاد مهم كنوانسيون ماده  هستند.» و منطقي
مناسب براي جلوگيري از آسيب هاي ماده مستلزم آن است كه كشورها همه اقدام توجه) است. اين

كار گيرند. تأكيد بر هالمللي بتوجه به كشورهاي ديگر را با به اشتراك گذاشتن يك آبراه بينقابل
باره روندي كه كردن و يا تغيير فعاليت يكم است؛ از آن جهت كه بيشتر متوقفپيشگيري، بسيار مه

 Interstate) كندتواند شرايط را بسيار پيچيده و دشوار ذشته ادامه داشته، دشوار است و مياز گ

Commission for Water Coordination of Central Asia, 2010)  
براي  ،ايهاي منطقهفرهنگ و سابقه همكاري ،گونه كه گفته شددر آسياي مركزي همان

در دوره روسيه تزاري وجود داشته  ،ش از آن همسال دوره اتحاد شوروي و حتي پي 70حدود 
المللي بهم هاي بيناي است كه اين كشورها را براي ارتباطگونههاي ارتباطي منطقه بهاست و راه

عنوان زبان دوم اينكه هر پنج كشور از زبان روسي به ).33، ص 1387(اميراحمديان، زندگره مي
هاي علمي منطقه بيشتر بر مبناي ادبيات علمي روسي گيرند. ساختارعلمي و ارتباطي بهره مي

اي مورد استفاده قرار گيرد. سوم، هاي منطقهعنوان عامل مثبت همكاريتواند بهاست و مي
هاي عرفاني و فلسفي فرهنگ مشترك بر مبناي آداب و رسوم، از جمله دين اسالم و آموزه

اي است و با وجود مگرايي منطقهبخش براي هو باورهاي مذهبي سني عناصري وحدتتصوف 
و تقسيم هاي اقتصادي هاي مختلف مردم تمايل زيادي به همگرايي دارند. چهارم، از جنبهدولت

باالدست  اي عنصر آب و انرژي الكتريكي و منابع معدني سرشار در كشورهايكار منطقه
 و امكان همكاري درهاي پايين دست ها و نفت و گاز و كشاورزي پراستعداد در كشوررودخانه

اي در آسياي مركزي نهفته است كه زيربناي سازمان اقتصادي منطقه بيش از هر منطقه
تواند از هاي آينده كه ميكند. در راستاي جلوگيري از تنشهاي اقتصادي را فراهم ميهمكاري

  شود:  بحران آب ناشي شود، راهكارهاي زير پيشنهاد مي
   كارگيري هجاي ادامه وضعيت كشاورزي گسترده و ببه ،عمقيروي آوردن به كشاورزي

حل كار. اين راه وري زمين و سرمايه وبيوتكنولوژي، مكانيزه كردن كشاورزي، افزايش بهره
گذاري است كه كشورهاي قرقيزستان و تاجيكستان در آن ناتوان هستند. اما نيازمند سرمايه

ن را دنبال كنند و آ ،ي كمتر به منابع محدود آبتوانند براي اتكاكشورهاي ديگر منطقه مي
 در اين راه گام بردارند،   مجبور هستند
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  اي، اصالح هاي جديد مديريت منابع آب مانند آبياري تحت فشار، قطرهكارگيري روشهب
  استاندارد،هاي نامناسب و غيرز آب در كانالهاي آبياري و جلوگيري از تبخيز و هرشبكه

  كشت و انتخاب محصوالت جايگزين با آب كمتر، اصالح الگوي 
  فرهنگي براي آموزش  سازيگذاري زير بنايي و بسترشده نياز به سرمايهه موارد گفتههم

پذير نخواهد بود و براي دو كشور باالدست رود امكان هاي آيندهدر سال كمدارد كه دست
  دست مجبور به اجراي آن هستند،كشورهاي پايين

  برنامه توان به مديريت آب، اجراي دقيق ي حل مسئله آب در آسياي مركزي ميهااز راه
 اي كه همهگونه(به آب پارچهكاهش جمعيت، اعمال مديريت يك و تشويقتنظيم خانواده 

تر از همه همكاري و برند در آن دخالت داشته باشند) و مهمكساني كه سهم و سود مي
  ي مركزي اشاره كرد. هماهنگي بين كشورهاي حوزه آسيا
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