چشن اًذاس جْاًي تحزاى آب؛
هطالؼِ هَردي :تحزاى آب در آسياي هزمشي؛ داليل ٍ راُمارّا
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لطٖ ٌصقت ٝاظ ٘ػط ٔٙابؽ اؾتطاتػيه ،لطٖ ٘فت ِمب ٌطتبت  ٚلبطٖ وٙب ٘ٛاحتٕبا ا لبطٖ ب
ذٛاٞس بٛز .با ؾٙايت ب ٝتح ٛت الّيٕ  ،التهازي  ٚاختٕاؾ زض ؾطح خٟباٖ ،تبا اٚاؾبق لبطٖ حا بط
اوثط وكٛضٞاي خٟاٖ اظ ايٗ زيسٌا ٜبا بحطاٖ ٔٛاخ ٝذٛاٙٞس قس .زض لطٖ ٌصقت٘ ٝيع ٘عاؼ بط ؾط ب زض
بؿياضي اظ ٔٙاطك خٟاٖ خعئ خساي ٘اپصيط اظ زيپّٕاؾ وكٛضٞا بٛز ٜاؾبت .ايبٗ ٔ ٛبٛؼ زض تٕبأ
ٔٙاطك پيطأ ٖٛايطاٖ اظ إٞيت لابُ تٛخ ٟبطذبٛضزاض ببٛز ٜاؾبت .ايبٗ ٔماِب ٝزض ٘ػبط زاضز تبا بب ٝايبٗ
ؾٛاَٞا پاؾد زٞس :چكٓ ا٘ساظ خٟا٘ بحطاٖ ب زض زٞٝٞاي بت چٍ ٝ٘ٛذٛاٞس بٛز؟ ٕٟٔتطيٗ ز يُ
ٚلٛؼ بحطاٖ ب زض خٟاٖ چيؿت؟ بحطاٖ ب اظ چ ٝخٙبٞٝاي بطاي ايطاٖ إٞيت زاضز؟ ز يبُ ٚلبٛؼ
بحطاٖ ب زض بؾياي ٔطوعي چيؿت؟چ ٝضاٜواضٞاي ضا ٔ تٛاٖ بطاي بط ٖٚضتت اظ ايبٗ بحبطاٖ اضائبٝ
ٕ٘ٛز؟ بٙابطايٗ تالـ ذٛاٞس قس تا با اؾتٙاز بٌ ٝعاضـٞاي ٟ٘ازٞاي بيٗ إِّّ

ٕٗ بطضؾ چكٓا٘ساظ

خٟا٘ بحطاٖ ب  ٚبطضؾ ؾُّ ايٗ پسيس ٜزض ؾطح خٟا٘  ،ب ٝطٛض ذال ضيكٞٝا  ٚز يُ ايٗ بحبطاٖ
زض ٔٙطم ٝبؾياي ٔطوعي ٔٛضز بطضؾ لطاض ٌطتت ٕٗ ٚ ٝپاؾد ب ٝپطؾفٞاي تٛق ضا ٜواضٞباي ببطٖٚ
ضتت اظ ايٗ بحطاٖ ٘يع ٔس ٘ػط لطاض ذٛاٞس ٌطتت .تطو انّ ايٗ ٘ٛقتاض ايبٗ اؾبت وب ٝببا ؾٙايبت ببٝ
تح ٛت زض ؾطنٞٝاي ٔرتّب

التهبازي ،اختٕباؾ  ٚاوِٛٛغيبه ،بحبطاٖ ب زض زٞبٞٝباي بيٙبسٜ

إٞيت بيكتطي ياتت ٚ ٝتاثيط تؿييٗ وٙٙبسٜاي زض زيپّٕاؾب الّب وكبٛضٞاي خٟباٖ  ٚببٚ ٝيبػٙٔ ٜباطك
پيطأ ٘ٛايطاٖ ذٛاٞس زاقت.

 .1ارائه شده در هفدهمين همايش بين المللي آسياي مزكشي و قفقاس
 . 2كارشناس اداره مذاكزات تجاري و انزصي وسارت امور خارجه
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ٍاصگاى مليذي :بحطاٖ ب  ،ب ٞاي ٔكتطن ،ضٚزٞاي تطأطظي ،بؾياي ٔطوعي.
هقذهِ
لطٖ ٌصقت ٝاظ ٘ػط ٔٙابؽ اؾتطاتػيه ،لطٖ ٘فت ِم ٌطتت  ٚلطٖ وٙب ٘ٛاحتٕبا ا لبطٖ ب
٘اْ ذٛاٞس ٌطتت .ب ٘ ٚفت ٞط ز ٚبطاي بماي ٘ٛؼ بكط  ٚتالـ ا٘ؿباٖ حيبات ٔب باقبٙسٞ .بط چٙبس
ٕٔىٗ اؾت بتٛاٖ اظ ؾٛذتٞاي خبايٍعيٗ ببطاي ٘فبت اؾبتفازٕ٘ ٜبٛز ِٚب ببط ذبالب ٘فبت ،ب
خايٍعي٘ ٙساضز .زض ؾطاؾط تاضيد بكط ،زؾتطؾب ٔطٕب ٗ بب ٝب يبه قبطس اؾاؾب ببطاي تٛؾبؿٝ
اختٕاؾ  ،التهازي  ٚپايساضي تط ٚ ٍٙٞتٕبسٖ ببٛز ٜاؾبت .ب وب ٝتهبفي ٝبٖ زقبٛاض ،ا٘تمباَ بٖ
پطٞعي ٚ ٝٙخايٍعيٗ وطزٖ بٖ ٘إٔىٗ اؾت ،يٍا٘ ٝؾٙهطي اؾبت وبٚ ٝخبٛز بٖ ببطاي تِٛيبس ٔبٛاز
لصاي  ،تٛؾؿ ٝالتهازي  ٚبماي حيات طٚضي اؾت ( .نازل  )6731:022 ،با ؾٙايت بب ٝتحب ٛت
الّيٕ  ،التهازي  ٚاختٕاؾ زض ؾطح خٟاٖ ،تا اٚاؾق لطٖ حا ط اوثط وكٛضٞاي خٟاٖ اظ ايبٗ
٘ػط با بحطاٖ ٔٛاخ ٝذٛاٙٞس قس .زض لطٖ ٌصقت٘ ٝيع ٘عاؼ بط ؾط ب زض بؿياضي اظ ٔٙباطك خٟباٖ
خعئ خساي ٘اپصيط اظ زيپّٕاؾ وكٛضٞا بٛز ٜاؾت .ايبٗ ٔ ٛبٛؼ زض تٕبأ ٔٙباطك پيطأبٖٛ
ايطاٖ اظ إٞيت لابُ تٛخ ٟبطذٛضزاض بٛز ٚ ٜزض بيٙس٘ ٜيع إٞيبت بٖ بيكبتط ذٛاٞبس قبس .ايبٗ
ٔماِ ٝزض ٘ػط زاضز تا ب ٝؾٛا ت ظيط پاؾد زٞس:
 چكٓ ا٘ساظ خٟا٘ بحطاٖ ب زض زٞٝٞاي بت چٍ ٝ٘ٛذٛاٞس بٛز؟ ٕٟٔتطيٗ ز يُ ٚلٛؼ بحطاٖ ب زض خٟاٖ چيؿت؟ بحطاٖ ب اظ چ ٝخٙبٞٝاي بطاي ايطاٖ إٞيت زاضز؟ ز يُ ٚلٛؼ بحطاٖ ب زض بؾياي ٔطوعي چيؿت؟ چ ٝضاٜواضٞاي ضا ٔ تٛاٖ بطاي بط ٖٚضتت اظ ايٗ بحطاٖ اضائٕٛ٘ ٝز؟ٍ٘اض٘س ٜبا اؾتٙاز بٌ ٝعاضـٞاي ٟ٘ازٞاي بيٗ إِّّ

ٕٗ بطضؾب چكبٓ ا٘بساظ خٟبا٘

بحطاٖ ب  ٚؾُّ ايٗ پسيس ٜزض ؾطح خٟا٘  ،ب ٝطٛض ذبال ضيكبٞٝبا  ٚز يبُ ايبٗ بحبطاٖ زض
ٔٙطم ٝبؾياي ٔطوعي ضا ٔٛضز بطضؾ لبطاض ٔب زٞبس  ٚبٕٗ پاؾبد بب ٝپطؾبفٞباي تبٛق ضاٜ
واضٞاي بط ٖٚضتت اظ ايٗ بحطاٖ ضا ٘يع ٔس ٘ػط زاضز .تطو انّ ايٗ ٘ٛقبتاض ايبٗ اؾبت وب ٝببا
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ؾٙايت ب ٝتح ٛت زض ؾطنٞٝباي ٔرتّب

التهبازي ،اختٕباؾ  ٚاوِٛٛغيبه ،بحبطاٖ ب زض

زٞٝٞاي بيٙس ٜإٞيت بيكتطي ياتت ٚ ٝتاثيط تؿييٗ وٙٙسٜاي زض زيپّٕاؾ الّ وكٛضٞاي خٟباٖ
 ٚبٚ ٝيػٙٔ ٜاطك پيطأ ٘ٛايطاٖ ذٛاٞس زاقت.

چشن اًذاس جْاًي تحزاى آب :موثَد آب؛ تحزاى ّشارُ سَم
ب ٔاي ٝحيات  ٚتطاٚاٖتطيٗ ٔازٔ ٜطو

بط ضٚي ؾطح وط ٜظٔيٗ  ٚبؿتط اِٚيب ٝحيبات

ببب ٝقببىّ وبب ٝأببطٚظ ٔ ٜب قٙاؾببيٓ ٔ ،ب باقببس .بببيف اظ 70زضنببس ؾببطح وببط ٜظٔببيٗ ضا ب
پٛقا٘سٜاؾت (٘عزيه بٔ 360 ٝيّي ٖٛاظ ٔ 510يّي ٖٛوئّٛتط ٔطبؽ ؾطح وط ٜظٔيٗ) با ايٗ ٚخٛز
تٟٙا ز ٚزضنس اظ ب ٞاي وط ٜظٔيٗ قيطيٗ  ٚلابُ قط اؾت .اظ ٕٞيٗ ز ٚزضنبس ب قبيطيٗ
٘يع بيف اظ  90زضنس بٖ ب ٝنٛضت ٔٙدٕس زض ز ٚلط

ظٔبيٗ  ٚيبا زض اؾٕباق ظٔبيٗ ببٛز ٜوبٝ

اؾترطاج بٖ ٔكىُ  ٚزٚض اظ زؾتطؼ بكط ٚالؽ ٔ باقس .بٝؾبالٙٔ ،ٜٚبابؽ ب قبيطيٗ زض ؾبطح
ظٔيٗ بٝطٛض يىٛٙاذت تٛظيؽ ٘كسٜا٘س .زض حباَ حا بط 9 ،وكبٛض وا٘بازا ،چبيٗ ،وّٕبيبا ،پبط،ٚ
بطظيُ ،ضٚؾي ،ٝايا ت ٔتحس ٜبٔطيىا ،ا٘بس٘ٚعي ٙٞ ٚبس زض ٔدٕبٛؼ  60زضنبس وبُ ٔٙبابؽ ب
قيطيٗ خٟاٖ ضا ب ٝذٛز اذتهال ٔ زٙٞس .زض ٔمابُ حسٚز  80وكٛض با وٕبٛز ب ٔٛاخبٝا٘بس.
(ٔرتاضي ٞك  ٚلازضي حاخت)8< :78=< ،

اظ وُ ب ٔهطت زض ؾطح خٟباٖ ٞبط ؾباِ ٝبب ٝطبٛض ٔيباٍ٘يٗ حبسٚز  <0زضنبس ب زض
برف وكاٚضظي؛ حسٚز 23زضنبس زض بربف نبٙؿت  ٚحبسٚز  8زضنبس ٘يبع ببٔ ٝهباضب ذباٍ٘
ٔ ضؾس .تٛظيؽ ٔيعاٖ اؾتفاز ٜب بٙٔ ٝػٛض ٔهاضب ذاٍ٘ ٘يع زض ٘ٛاح ٌ٘ٛبأٌ ٖٛرتّب

اؾبت.

طبك بٔاض بط٘أ ٝؾٕطاٖ ؾاظٔاٖ ّٔبُ ٔتحبس زض ؾباَ ٔ ،2006يباٍ٘يٗ ٔيبعاٖ ب ٔهبطت زض ايبا ت
ٔتحس ٜحسٚز ِ 575يتط  ٚزض اضٚپا بيٗ  200تا ِ 300يتط زض ضٚظ ببطاي ٞبط قبرم ٔب باقبس ،زضحباِ
و ٝزض ٔٛظأبيه ايٗ ضلٓ حسٚز ِ 10يتط بٛز ٜاؾت)www.fa.wikipedia.org (.

ٔمساض بب و ٝوط ٜظٔيٗ  ٓٞاو ٖٛٙاظ ططيك ٘بع ٚت خبٛي زضياتبت ٔب وٙبسٔ ،ؿبازَ
ٕٞاٖ ٔمساضي اؾت وٞ ٝعاضاٖ ؾاَ پيف زضياتت ٔ وطز ٚ ٜثابت اؾبت ِٚب تٛظيبؽ ٔىبا٘ ٚ
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ظٔا٘ ٔمساض ب تدسيس ق٘ٛس ٜوأالا ٔتغيط بٛزٔ ٚ ٜتٙاؾ

ببا تٛظيبؽ خٕؿيبت ٘ ٚياظٞباي ببب

خٛأؽ بكطي ٘يؿت .بٔاضٞبا حباو اظ بٖ اؾبت وب <7 ٝزضنبس خٕؿيبت ز٘يبا زض وكبٛضٞاي
بتطيماي  ٚبؾياي ٔتٕطوع٘س زض حاِ و ٝؾ ٟٓايٗ ز ٚلباض ٜاظ ٔٙبابؽ تدسيبس قب٘ٛس ٜب تٟٙبا

< 9زضنس اؾت( .ضحيٕ )7<-7; :28=7 ،

بٔاضٞاي ؾاظٔاٖ ٞاي بيٗ إِّّ اظ خّٕ ٝقبٛضاي خٟبا٘ ب  ،ي٘ٛؿبى ٚ ٛؾباظٔاٖ
ُّٔ زضباضٙٔ ٜابؽ ب

لابُ قط

زض ٔمياؼ خٟا٘ بؿبياض ٞكبساض زٙٞبس ٜاؾبت .اظ زيبسٌاٜ

قٛضاي خٟا٘ ب  ،تا ؾاَ  72:2الّ

ضقس تما اي خٟا٘ بط اي ب

قط

وكبٛضٞاي خٟباٖ زچباض بحبطاٖ ب

ٔب قب٘ٛس.

تا ؾاَ  7272ب =2 ٝزضنس اتعايف ذٛاٞس ياتبت ٚ

تغييطات خٛي ٌ ٚطْ قسٖ ظٔيٗ حتب وكبٛضٞاي زاضاي ٔٙبابؽ ب

تبطاٚاٖ ضا ٘يبع ٍ٘بطاٖ

وطز ٜاؾت)Rosegrant and Other, 2002: 8 ( .

زض بؿياضي اظ وكٛضٞا ٘يع بٝضلٓ ٚخٛز ٔٙابؽ وبات ب قبيطيٗ ،تبنٔيٗ ب بقبأيس٘
ؾآِ با ٔكىُ ضٚبٝض ٚاؾت .زض ٌعاضـ "تٛؾؿ ٝا٘ؿا٘ " و ٝبط٘أ ٝؾٕبطاٖ ؾباظٔاٖ ّٔبُ ٔتحبس
زض ؾاَ ; ٚ 600با ؾٛٙاٖ " تطاتط اظ وٕبٛز :لسضت ،تمبط  ٚبحبطاٖ خٟبا٘ ب " ٔٙتكبط وبطزٜ
اؾت تاويس قس ٜو ٝاظ خّٕ ٝب ٝذاطط ؾسْ زؾتطؾ ب ٝب ؾآِٛٙٞ ،ظ بيف اظ ;ٔ 6/يّياضز ٘فبط
أىاٖ زتؽ بٟساقبت تا بال ضا ٘ساض٘بس ٔ 7/7 ٚيّيباضز ٘فبط اظ زؾتطؾب ٔطتب

بب ٝب ؾبآِ

ٔحطٙٔٚس  ٚزض ٘تيدٞ ٝط ؾاَ =ٔ 7/يّي ٖٛوٛزن اظ اؾٟاَ ٔ ٔيط٘س و ٝايبٗ أبط زٔٚبيٗ ؾأبُ
بعضي ٔطي ٔ ٚيط وٛزواٖ زض خٟاٖ اؾت .ايٗ ٌعاضـ ذٛاٞاٖ تنٔيٗ ِ 60يتبط ب ؾبآِ زض
ٞط ضٚظ بطاي " ٕٝٞب ٝؾٛٙاٖ حم اظ حمٛق بكط" اؾت .ببا ايبٗ ٚخبٛز زض ايبٗ ٌبعاضـ تاويبس
قس ٜاؾت و ٝوٕبٛز ٔٙابؽ ب زض خٟباٖ ٚخبٛز ٘بساضز ِٚب تٛظيبؽ  ٚاؾبتفاز ٜاظ بٖ ٘ازضؾبت
اؾت .ؾاظٔاٖ ُّٔ ٘يع ؾاَ  722:ضا قطٚؼ يه ز ٝٞخسيس بيٗ إِّّ ببطاي تؿاِيبت زض ٔبٛضز
ب ؾٛٙاٖ وطز  ٚؾباَٞباي  722:تبا  722:ضا بب ٝؾٙبٛاٖ "زٞب ٝب " ببا قبؿاض "ب ببطاي
ظ٘سٌ " ٘أيسٔ .طاِ

تٛق ٘كاٖ ٔ زٞس و ٝبحطاٖ ب بؿياض خسي اؾبت .ببا تٛخب ٝبب ٝضقبس

خٕؿيتٔ ،يعاٖ ٔهطب ب  ،وباٞف ٔٙبابؽ ببب ٛٔ ٚتبك ٘ببٛزٖ زض ايدباز ٔٙبابؽ ببب خسيبس،
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وكٛضٞاي خٟاٖ زض زٞبٞٝباي بيٙبس ٜببا بحطا٘ب قبسيستط  ٚخبسي تبط ض ٚبب ٝض ٚذٛاٞبس ببٛز.
(ٔيطقداؾاٖ)1384،

تطوي

٘بٛز ب ؾآِ بٕٞ ٝطا٘ ٜبٛز تا ال بٟساقت  ٚذال بٔٛظـٞباي ٔؿٕب ِٛببٝ

يى اظ ٕٟٔتطيٗ ٔٛا٘ؽ ضقس  ٚتٛؾؿ ٝپايساض بٚ ٝيػ ٜزض وكبٛضٞاي زض حباَ تٛؾبؿٔ ٝببسَ قبسٜ
اؾت .بٕٞ ٝيٗ زِيُ ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس ٘يع ٔؿضُ زؾتطؾ ب ٝب ضا زض اِٛٚيتٞاي انّ ذٛز
لبطاض زاز ٜاؾببت .يىب اظ اٞببساب تٛؾببؿٞ ٝببعاض 1ٜؾبباظٔاٖ ّٔببُ وبب ٝزض ؾبباَ  7222تهببٛي
ٌطزيس " ،ب٘ ٝه

ضؾا٘سٖ تؿبساز اتبطاز ٔحبط ْٚاظ زؾتطؾب بب ٝب بقبأيس٘ ؾبآِ تبا ؾباَ

 "722:تؿييٗ قس ٜاؾت )www.un.org( .چبطا وب ٝايبٗ ٔؿباِٙٔ ٝدبط ببٔ ٝكبىالت تطاٌيبط
زيٍطي چ ٖٛاتعايف تمط ٘ ٚطخ با ي ٔطي ٔ ٚيط وٛزواٖ ٔ قٛز.
ب ٝزِيُ ٕٞيٗ وٕبٛز وّ ٔٙابؽ ب زض ؾطح خٟاٖ  ٚبٚ ٝيػ ٜزض ٔٙاطم ٕٞچ ٖٛذاٚضٔيا٘بٝ
 ٚبؾياي ٔطوعي ،ب ٘ٛؾ ٔٙبؽ اؾتطاتػيه  ٚلابُ ٔكاخطٔ ٜحؿٔ ٛب قبٛز .ببٕٞ ٝبيٗ زِيبُ زض
بطٞٝٞاي ٔرتّ

تاثيط تؿييٗ وٙٙبسٜاي زض زيپّٕاؾب  ٚضٚاببق وكبٛضٞاي ٔرتّب

زاقبت ٝاؾبت .اظ

ٕٞيٗ ض ٚبؿياضي اظ واضقٙاؾاٖ ٘عاؼ بط ؾط ٔٙابؽ ب ضا ؾُّ ؾٕس ٜبطٚظ خ ٚ ًٙبحطاٖ بيٗ وكبٛضٞا
زض زٞٝٞاي بت ٔ زا٘ٙس .أطٚظ ٜبحطاٖ خٟا٘ ب حت أٙيت خٟا٘ ضا تٟسيبس ٔب وٙبس ٔ ٚفٟبْٛ
أٙيت ضا زؾترٛـ تغييط وطز ٜاؾت( .نازل )608 :78<; ،

ٞط چٙس و ٝاظ ٘ػط تاضير ؾابم٘ ٝعاؼ  ٚزضٌيطي بط ؾط ب  ٚيا اؾتفاز ٜاببعاضي اظ بٖ ببطاي
تحمك اٞساب زيٍط بٞ ٝعاضاٖ ؾاَ لبُ باظ ٔ ٌطزز .تمطيبباا  6<00ؾباَ لببُ بقبٛض با٘يپباَ حباوٓ
وكٛض بقٛض ب ٝؾٛٙاٖ برك اظ ضاٞبطز خ ٍٙذٛز زض ٔماببُ اؾبطا ببط چكبٕٞٝبا  ٚچباٜٞباي ب
ٔؿت ِٛقسٕٞ .چٙيٗ زض ٕٞاٖ زٚضاٖ يه تطٔا٘س ٜبقٛضي با ٚيطاٖ ٕ٘ٛزٖ وا٘اَٞاي ب قبٟط باببُ
ايٗ قٟط ضا ٚيطاٖ وطز؛ ٕٞاٖ وا٘اَٞاي و ٝبربت اِٙهبط پازقبا ٜباببُ زض  ;00ؾباَ لببُ اظ ٔبيالز
بطاي زتاؼ اظ بابُ ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض زاز ٜبٛز .زض لبطٖ بيؿبتٓ ٘يبع حؿباؼتبطيٗ بربف خٙبًٞبا زض
ذاٚضٔيا٘ ،ٝبؾياي خٛٙب  ٚباِىاٖ بٕبباضاٖ ٘يطٌٚباٜٞباي ٞيبسضٚاِىتطيه ،ؾيؿبتٓٞبا  ٚقببىٞٝباي
ببياضي ٔ ٚدٕٛؾٞٝاي تهفي ٝب ٔحؿٛ

ٔ ٌكت( .تطٚل )7<: :78=6 ،
1

. Millennium Development Goals- MDGs
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داليل ػوذُ ٍقَع تحزاى آب در جْاى
ز يُ ٚلٛؼ بحطاٖ ب زض ؾطح خٟا٘  ٚبب ٝطبٛض ذبال زض ضٚاببق وكبٛضٞاي خٟباٖ ببا
يىسيٍط زض زٞٝٞاي بت ضا ٔ تٛاٖ اظ ؾٙٔ ٝػط ظيط ٔٛضز بطضؾ لطاض زاز:
 وٕبٛز ٔٙابؽ ب  ٚاتعايف ضٚظاتع ٖٚاؾتفاز ٜاظ ٔٙابؽ بب ٔٛخٛز؛ اقتطان زض ٔٙابؽ ب ظيط ظٔي ٚ ٙضٚزٞاي تطأطظي؛ ٘اضؾاي لٛا٘يٗ بيٗ إِّّ حاوٓ بط ب ٞاي ٔكتطن. .8افشايش استفادُ اس هٌاتغ آب در دستزس

زض ابتساي ايٗ ٘ٛقتاض ،وٕبٛز وّ ٔٙابؽ ب لابُ اؾتفاز ٜزض ؾطح خٟاٖ ٔٛضز بطضؾب
لطاض ٌطتت .اتعايف ب ضٚي ٚ ٝضٚظاتع ٖٚاؾتفاز ٜاظ ايٗ ٔٙابؽ وٕيا يى اظ ز يّ اؾبت وبٝ
واضقٙاؾاٖ بطاي ٚلٛؼ بحطاٖب زض زٞٝٞاي بيٙسٔ ٜس ٘ػط لطاض زاز ٜا٘س.

ٕٟٔتطيٗ ز يُ ايٗ اتعايف ٔهطب ب ضا ٔ تٛاٖ ب ٝنٛضت ظيط بياٖ ٕ٘ٛز:
الف) افشايش جوؼيت :خٕؿيت ز٘يا اظ ز 2>:2 ٝٞب ٝبؿس اظ ؾٔ ٝيّيباضز ٘فبط بب ٝقبف ٚ
٘يٓ ٔيّياضز ٘فط ضؾيس ٜو ٝبيف اظ ز ٚبطابط قس ٜاؾت .پيف بي ٙقس ٜاؾبت وب ٝتبا ؾباَ  72:2بب> ٝ
ٔيّياضز ٘فط بطؾس .با ايٗ ٚخٛز ،ض٘ٚسٞاي تاضير ٘كاٖ زاز ٜاؾبت وب ٝاؾبتفاز ٜاظ ب ز ٚبطاببط ضقبس
خٕؿيت اتعايف ياتت ٚ ٝب بيكتطي ٘ ٝتٟٙا بطاي تأيٗ ٘ياظٞاي اؾاؾب بقبأيس٘ بّىب ٝببطاي تِٛيبس
لصا ،نٙؿت  ٚاضتماي بٟساقت ا٘ؿا٘ ٔٛضز ٘ياظ اؾت .ايٗ ضقبس ؾبطيؽ  ٚپبيف بيٙب ٘كبس ٜتما باي
ب اظ تٛاٖ اوٛؾيؿتٓٞا ٔ ٚسيطيت ا٘ؿا٘ بطاي ؾط  ٝب ؾآِ بطاي  ٕٝٞاتطاز پيك ٌطتتب ٝاؾبت.
( )Padowski and Jawitz, 2009 :101بٙابطايٗ ايٗ اتعايف خٕؿيت يىب اظ ز يبُ اتبعايف

چشم انداز جهاني بحران آب؛ مطالعه موردي :بحران آب در آسياي مركسي؛ داليل و راهكارها25 /

ٔهطب ب زض ز٘يا اؾت  ٚاحتٕا ا زض بيٙس٘ ٜيع باؾث تكاض بيكتط بط ٔٙبابؽ ٔحبسٚز ب قبسٚ ٜ
ظٔي ٝٙبحطاٖ ضا تطا ٓٞذٛاٞس ٕ٘ٛز.
ب) تغييز الگَي هصزف :ؾال ٜٚبط اظزياز خٕؿيت ،ؾأُ زيٍط اتعايف اؾبتفاز ٜاظ
ٔٙابؽ ب  ،تٛؾؿ ٝالتهازي وكٛضٞا  ٚاٍِٛي ٔهطب ب اؾت .ب ٝزِيُ تطل ؾطح ظ٘سٌ زض
برفٞاي قٟطي ،نٙؿت  ٚوكاٚضظي ،اٍِٛي ٔهطب ب ٘ؿبت بٌ ٝصقبت ٝزض حباَ اتبعايف
اؾت.
ؾال ٜٚبط اتعايف تما ا بطاي ب بقأيس٘  ،اتعايف تما ا بطاي لبصا ٘يبع تما باي ب
بطاي تِٛيسات وكاٚضظي ضا اتعايف زاز ٜاؾت .زض ؾطح ّٔب اؾبتفاز ٜاظ ب بب ٝؾبطح تٛؾبؿٝ
التهازي بؿتٍ زاضز .وكٛضٞاي زض حاَ تٛؾؿ ٝبا زضبٔس پباييٗ ؾبطا٘ ،ٝبطزاقبت ب وٕتبطي
زاض٘س؛ اٌطچ ٝاوثط ب ٞاي بطزاقت قبس ٜببطاي وكباٚضظي ٘ ٚبٔ ٝهباضب زاذّب يبا نبٙؿت
اؾتفاز ٔ ٜقٛز .ب ٝطٛض وّ  ،بطزاقت ب بطاي ببياضي وكاٚضظي اظ زٞب 7>80 ٝبب ٝؾبطؾت
اتعايف ياتت ٝاؾت وٙٔ ٝتح ب ٝاتعايف پٙح بطاببطي ظٔبيٗٞباي تحبت ببيباضي زض ؾبطح خٟبا٘
بس ٖٚتٛخ ٝب ٝقطايق ب

ٛٞ ٚاي قس ٜاؾت)Padowski and Jawitz, 2009, p.101( .

ِصا اتعايف تِٛيس وكاٚضظي ٔهطب ب بيكتطي ضا ٘يع زض پ ذٛاٞس زاقت .طب پبٙح
ز ٝٞاذيط تٛؾؿ ٝالتهازي ٔتٛؾق خٟاٖ بيف اظ  7بطابط قس ٜاؾت .اظ ؾأَ 1960ياٍ٘يٗ خٟبا٘
ٔيعاٖ بطزاقت ب اظ ٔٙابؽ بٙٔ ٝػٛض ببياضي ظٔيٗٞا ٘يع 60زضنس اتعايف ياتت ٝاؾبت .ببا تبساْٚ
ايٗ ض٘ٚس ِع ْٚزؾتطؾ بٙٔ ٝابؽ ب بيكتط بطاي بط بٚضز ايٗ ٘ياظٞبا ٘يبع اتبعايف ذٛاٞبس ياتبت.
()Cosgrove and Rijsberman, 2000: 27-38
ج) ّذر رفتي آب :ؾأُ ٔ ٟٓزيٍطٞ ،سض ضتتٗ ب ب ٝقىُٞباي ٌ٘ٛباٌ ٖٛاؾبت؛
ٔا٘ٙس بِٛزٌ ب ٞا ب ٝؾّت ؾٕ ٚ ْٛوٛزٞاي وكاٚضظي  ٚايؿات نٙؿت و ٝب ٔفيس ضا اظ
زؾتطؼ ذاضج ٔ وٙسٞ .سض ضتتٗ ب زض قبىٞٝاي ا٘تمباَ  ٚتٛظيبؽ  ٚببا ذطٞ ٜبسض زازٖ ب
تٛؾق ٔهطبوٙٙسٌاٖ ٘يع اظ زيٍط ز يُ وٕبٛز ب اؾت .ؾال ٜٚبط ايٗ ٔبٛاضز ببيٗ 20تبا 30
زضنس ب تبريط يا خاضي قس ٚ ٜبٞ ٝسض ٔ ضٚز .ب ٝؾال ٜٚاؾتفاز ٜليط ؾّٕ اظ ب ٘يع بب ٝايبٗ
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ٔٛاضز ا ات ٔ ٝقٛز ب ٝطٛضي ؤ ٝيعاٖ بطزاقت ب زض وكبٛضٞباي زض حباَ تٛؾبؿ ٝز ٚبطاببط
وكٛضٞاي تٛؾؿٝياتت ٝبطاي ٞط ٞىتاض اؾت( .ببطاٖ ٙٞ ٚطبرف)7>: :78=< ،
د) ػذم هذيزيت صحيح هٌاتغ آب :إٞيت ٔسيطيت ٔٙابؽ ب

زض ؾطح ّٔب ٚ

بيٗ إِّّ وٕتط اظ بحطاٖ ب ٘يؿت .أبطٚظٔ ٜبسيطيت يىپاضچب ٝب ٔطبط اؾبت  ٚزض بٖ
بايس وّي ٝوكٛضٞاي شي٘فؽ زذاِت زاقت ٝباقٙس تا ب بتٛا٘س زض ٔم ِٝٛتٛؾؿ ٝپايساض بٍٙدس(.
بَ ياؾيٗ )2009 ،بٙابطايٗ اؾتفاز ٜاظ ت ٚ ٖٛٙضٚـٞباي ٘بٛيٗ ٔبسيطيت ببط ٔٙبابؽ ب يىب اظ
قيٜٞٛاي ٔمابّ ٝبا ايٗ بحطاٖ ٍ٘طيؿت ٔ ٝقٛز.
زض ٔدٕٛؼ ايٗ ؾٛأُ باؾث اتعايف ٔهطب ٘ ٚيباظ بب ٝزؾتطؾب ببٙٔ ٝبابؽ ب قبسٚ ٜ
وٕبٛز ايٗ ٔٙابؽ ٘يع ؾال ٜٚبط ايٙى ٝباؾث بحطاٖ زض زاذُ وكٛضٞا قسٕٔ ،ٜىٗ اؾت زض ضٚاببق
وكٛضٞاي زضٌيط بحطاٖ با زيٍط وكٛضٞا بٚٝيػٕٞ ٜؿايٍا٘ وب ٝزض بطذب ٔٙبابؽ ب ٕٞچبٖٛ
شذايط ظيط ظٔي ٙيا ضٚزٞاي تطأطظي ٔكتطن ٞؿتٙس ،ظٔي ٝٙزضٌيطي ٘ ٚعاؼ ضا تطإ٘ ٓٞايس.
.5آبّاي هشتزك :هٌثغ تحزاىّاي آيٌذُ

ب ٞاي ظيطظٔي ٙتأيٗ وٙٙس %>; ٜاظ ب ٞاي قيطيٗ وط ٜظٔيٗ اؾت .ايٗ ٔٙابؽ ببب تٟٙبا
تأيٗ وٙٙس ٜب ٔٛضز ٘ياظ بطذ وكٛضٞاي خٟاٖ ٕٞچ ٖٛزإ٘اضن ،ؾطبؿتاٖ ؾبؿٛزئ ،اِبت  ٚيبا
اظ ٔٙابؽ ؾٕس ٜتبأيٗ وٙٙبس ٜب وكبٛضٞاي چب ٖٛتب٘ٛؽٔ ،بطاوفِ ،يبب  ٚليبطٞ ٜؿبتٙس .ايبٗ زض
نٛضت اؾت و ٝبرف ؾٕس ٜايٗ ب ٞا ٔياٖ وكٛضٞاي خٟاٖ ٔكتطن اؾت .زض ٘مكبٙٔ ٝتكبط قبسٜ
اظ ؾٛي ي٘ٛؿى ٛزض ظٔي ٝٙحٛظٜٞاي بب ٔكتطن خٟاٖ ،بٚ ٝخبٛز ٔ 6<8ربعٖ ببب ٔكبتطن وبٝ
زؾت وٓ ٔياٖ ز ٚوكٛض ٔكتطن بٛزٜا٘س ،اقاض ٜقس ٜاؾت .اظ ايٗ تؿبساز =; ٔربعٖ ٔكبتطن ب
زض لاض ٜبٔطيىأ 8= ،رعٖ زض لباض ٜبتطيمبأ ;: ،ربعٖ زض اضٚپباي قبطل ٔ >0 ،ربعٖ زض اضٚپباي
لطب ب ٔ 76 ٚرببعٖ زض لبباض ٜبؾببيا لببطاض زاض٘ بس .اِبتبب ٝؾبباظ  ٚوبباض پصيطتتبب ٝقببسٔ ٚ ٜكببتطو بببطاي
بٟطٜبطزاضي اظ ايٗ ٔراظٖ ٚخٛز ٘ساضز)www.iwlearn.net( .

ٕٞچٙيٗ يى اظ ؾٛأُ تكسيس تضازٞاي بيٗإِّّ زض بيٙبسٚ ٜخبٛز ببيف اظ  250ضٚزذا٘بٝ
ٔطظي ٔ ٚكتطو اؾت و ٝبيٗ  145وكٛض خٟاٖ زض خطياٖ اؾت .با اتعايف خٕؿيت ايبٗ وكبٛضٞا ٚ
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٘ياظ بيكتط ب ٝب طبيؿتاا زضٌيطيٞا ٔياٖ وكٛضٞاي ٕٞدٛاض  ٚشي٘فؽ ببط ؾبط ب ٞباي ٔكبتطن ٞبٓ
قست بيكتطي ذٛاٞس ٌطتت( .بَ ياؾيٗ)2009 ،

بٙابطايٗ زض نبٛضت ٚلبٛؼ بحبطاٖ وٕببٛز ب  ،بٍ٘٘ٛب ٝوب ٝؾباظٔاٖٞباي ببيٗ إِّّب
پيفبي ٙوطزٜا٘س ،اقتطان زض ٔٙابؽ ب اظ خّٕ ٝزض شذايط ظيطظٔئ ٙكبتطن يبا زض ضٚزٞباي
تطأطظي ٘يع ب ٝطٛض باِم ٜٛظٔي ٝٙاذتالب  ٚزضٌيطي بيٗ ايٗ وكٛضٞا ضا بطاي بٟطٜبطزاضي اظ ايٗ
ٔٙابؽ تطا ٓٞذٛاٞس ٕ٘ٛز .تمساٖ قفاتيت  ٚيا ؾسْ تثبيت لٛاؾس حمٛق بيٗ إُِّ زض ٔٛضز ٘حبٜٛ
اؾتفاز ٜاظ ايٗ ٔٙابؽ ٔكتطن ٘يع بط ايٗ ٔكىُ ذٛاٞس اتعٚز.
 .3اصَل تيي الوللي حامن تز آبّاي هشتزك

ؾسْ قفاتيت  ٚتمساٖ لٛاؾس  ٚان َٛپصيطتت ٝقبس ٜزض حمبٛق ببيٗ إِّبُ زض ذهبٛل
اؾتفاز ٜاظ ب ٞاي تطأطظي ٔ ٚكتطن بيٗ چٙس وكٛض ،باؾث اذتالب ٘ػط ٔياٖ وكبٛضٞا قبسٜ
اؾت .زض ٕٞيٗ ضاؾتا بطذ وكٛضٞا با اؾتٙاز بط انُ حاوٕيت ٔطّك ٞط وكٛض بط ٔٙبابؽ طبيؿب
ٔٛخٛز زض لّٕط ٚذٛز ،ايٗ انُ ضا بط ٔٙبابؽ ب  ٚاظ خّٕب ٝضٚزٞباي وب ٝاظ ايبٗ وكبٛضٞا ببٝ
ؾٛي زيٍط وكٛضٞاي پاييٗ زؾبت خطيباٖ زاضز ٘يبع تؿبطي ٔب زٙٞبس .زض نبٛضت وب ٝزيٍبط
وكٛضٞا بٚٝيػ ٜوكٛضٞاي پاييٗ زؾت ،انُ ٔاِىيت بط ب ضا ضز وطز ٚ ٜببط انبُ حاوٕيبت
ٔكاؼ يا حاوٕيت ؾطظٔئ ٙحسٚز زض ٔٛضز ٔٙابؽ بب ٔكتطن تاويس ٔب وٙٙبس ٔ ٚؿتمس٘بس وبٝ
اؾتفاز ٜوكٛضٞاي با زؾت اظ ٔٙابؽ ب ضٚزٞاي تطأطظي ذٛز ٘بايبس باؾبث بطض  ٚظيباٖ ببٝ
وكٛضٞاي پاييٗ زؾت ٌطزز.
زض ٔدٕٛؼ ٔ تٛاٖ ٌفت و ٝتطاٌيطتطيٗ ٔمطضات و ٝتاو ٖٛٙزض ٔٛضز ضٚزٞاي

بيٗ

إِّّ ٚخٛز زاقتٔ ٝمطضات ّٞؿيٙى (;;> )7اؾت وٛٔ ٝضز تٛاتك  ٕٝٞوكٛضٞا لطاض ٌطتتبٝ
اؾت  ِٚايٗ ٔمطضات ،لٛاؾبس وّب  ٚتفؿبيط پبصيطي ببيف ٘يؿبتٙس .ببٛٔ ٝخب

ايبٗ ٔمبطضات

ب ٞاي ٔكتطن بايؿت "ٔٙهفا٘ ٚ "ٝبط اؾاؼ خٕؿيت  ٚأىا٘ات وكاٚضظي ٔياٖ وكبٛضٞاي
شي٘فؽ تمؿيٓ ق٘ٛس؛ لبُ اظ اخطاي ٞط ططح بط ب ٞاي ٔكتطن بايؿبت بب ٝؾبايط وكبٛضٞاي
شي٘فؽ اطالؼ زاز ٜقٛز؛ اطالؾات حٛظ ٜبايس ٔبازٌِ ٝطزز؛ ٔؿائُ ٔ ٚكىالت ٔطبٛس بب ٝتمؿبيٓ
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ب بايؿت اظ ططيك ٔؿإِت بٔيع  ٚبط اؾاؼ لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات ؾاظٔاٖ ُّٔ حُ  ٚتهُ قب٘ٛس.
(تغا٘ )6< :78<= ،

ٞط چٙس اظ ٘ػط تاضير ٘يع ٕ٘ ٝ٘ٛچٙسا٘ اظ تٛخٟ٘ ٝازٞاي بيٗ إِّّ بب ٝايبٗ انبُ
ٚخٛز ٘ساقت ٝاؾت .يى اظ ٔٛاضز ٔؿسٚز ٘ػاضت بيٗ إِّّ بط اؾبتفاز ٜاظ ب ٞباي ٔكبتطن
الساْ با٘ه خٟا٘ اؾبت وب ٝزض اٚاذبط زٞب 7>90 ٝبب طاي تبأيٗ ٔباِ يبه ؾبس زض ٙٞبس،
پطزاذت ٚاْ ضا ٔكطٚس ب ٝا٘ؿماز لطاضزازي بطاي تمؿيٓ ٔٙاتؽ ؾس بيٗ زِٚتٞاي ٚابؿت ٝب ٝضٚز
ٕ٘ٛز .اِبت ٝايٗ تمق ٍٙٞأ اؾت و ٝوكٛضي بطاي تأيٗ ٔاِ طط ٞاي بب ذبٛز اظ با٘به
خٟا٘ تما اي ٚاْ زاقت ٝباقس ٍٙٞ ِٚأ و ٝوكٛضٞا بطاي تبأيٗ ٔباِ بب ٝبا٘به خٟبا٘
ٔطاخؿ ٕ٘ ٝوٙٙس ٞيچ باظضؼ يا زاٚض ب ططت بطاي زاٚضي بيٗ بٟ٘با ٕٞ ٚؿايٍا٘كباٖ ٚخبٛز
٘ساضز(Darwish, Adel, 14 March 2010) .

با تٛخ ٝب ٝايٙى ٝاوثط واضقٙاؾاٖ  ٚناح ٘ػطاٖ بط ايٗ ؾميس ٜا٘س و ٝحاوٕيت ببط ب
ٙٔ ٚابؽ بب  ،بطؾىؽ ؾايط ٔٙابؽ ب ٝنٛضت ٔطّك ٘يؿبتٔ ،دٕبؽ ؾٕب ٔٛؾباظٔاٖ ّٔبُ ٔتحبس
(وٕيت ٝحمٛل ) انُ بس ٖٚطض  ٚظياٖ بٛزٖ السأات وكٛض با زؾبت ضا بب ٝضؾبٕيت قبٙاذتٝ
اؾت .با تٛاتك بط ضٚي ايٗ ان" ،َٛوٛٙا٘ؿي٘ ٖٛيٛيٛضن ( اؾتفازٜٞاي

ليبط وكبتيطا٘

اظ ب ضاٜٞاي بيٗإِّّ )" 1زض ؾاَ <>> 2بطاي أضا  ٚاِحباق بٔبازٌ ٜطزيبس .تباو700 ٖٛٙ
وكٛض خٟباٖ ايبٗ وٛٙا٘ؿبي ٖٛضا أضبا وبطزٜا٘بس ِٚب تبا ؾباَ > 600تٟٙبا ; 7وكبٛض بٖ ضا
تهٛي

ٕ٘ٛز٘بس  ٚببطاي اخطايب قبسٖ وٛٙا٘ؿبي ،ٖٛحبسالُ تهبٛي

احتٕا ا تا ؾاَ  6077ايٗ ٔٛاتمتٙأ ٝبا ضؾيسٖ ب ٝحس ٘ها

 8:وكبٛض ظْ اؾبت.

ظْ اخطاي قس ٚ ٜتبسيُ ب ٝيبه

لا٘ ٖٛبيٗ إِّّ ٔ ٌطزز.
وٛٙا٘ؿئ ٖٛصوٛض ططتيٗ ضا بط "اؾتفازٙٔ ٜهفا٘ٙٔ ٚ ٝطم " اظ ٔٙابؽ ب ّٔبعْ ٔ ٚتؿٟبس
ٔب ٕ٘ايبس .زض ايبٗ وٛٙا٘ؿبي ٖٛتطتيببات بببطاي اخبطاي ز ٚانبُ تبٛق  ٚايدباز ٕٞىباضي بببيٗ
زِٚتٞاي ٕٞدٛاض تسٚيٗ قس ٜتا زض نٛضت بطٚظ اذتالب ،زِٚبت ٔتضبطض بتٛا٘بس زضذٛاؾبت

1

. General Assembly Resolution 51/229: Convention on the Law of
the Non-Navigational Uses of International Watercourses (21 May 1997).
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تكىيُ وٕيؿي ٖٛحميمت يبا ضا ٔطبط ٕ٘ايبس .ايبٗ وٕيؿبي ٖٛزاضاي ز ٚؾضب ٛاظ وكبٛضٞاي
ططتيٗ زؾٛا  ٚيه ؾض ٛب ٝا٘ترا ٔكتطن ايٗ ز ٚوكٛض اؾتٍ٘ .ا ٞب ٝتٟطؾت وكبٛضٞاي
اِحال ب ٝايٗ وٛٙا٘ؿئ ٖٛبيٗ ايٗ أبط اؾبت وب ٝوكبٛضٞاي پباييٗزؾبت اظ بٖ بٟبط ٜبيكبتطي
ٔب بط٘ببسٕٔ( .تبباظ <= )78اخطايب قببسٖ ايببٗ وٛٙا٘ؿببيٌ ٖٛباْ ٕٟٔب زض قببىٌُيببطي لببٛا٘يٗ
بيٗإِّّ زض ٔٛضز اؾتفاز ٜاظ ٔٙابؽ بب ٔكتطن ذٛاٞس بٛز  ٚابؿاز ايٗ ٔ ٛبٛؼ اظ ٘ػبط حمبٛق
بيٗ إُِّ ضٚقٗتط ٔ قٛز.
تاو ،ٖٛٙزض تمساٖ ٚخٛز لا٘ ٖٛبيٗ إِّّ ٔٛضز تٛاتك بطاي حبُ  ٚتهبُ اذتالتبات زض
ظٔي ٝٙاؾتفاز ٜاظ ب ٞاي ٔكتطن ،وكٛضٞا زض ٔصاوطات ذٛز خٟت ضؾيسٖ ب ٝتٛاتبك زض ٔبٛضز
ب ٞاي ٔكتطن اظ اؾتس َٞاي چ " ٖٛاؾتفازٔ ٜطؾ " ،"ْٛلٛا٘يٗ ؾبٙت يبا ٔحّب " " ٚحبك
تثبيت قس ٜاؾتفاز ٜاظ ب ط يه زٚض ٜظٔا٘ ٔكرم" تٛؾُ خؿتٝا٘سٞ .بط چٙبس وبٕٞ ٝبيٗ
تطوي

٘يع ذٛز ٔٙببؽ اذب تالب ٘ػبط ٙٔ ٚالكب ٝببٛز ٜاؾبتٕٞ .چٙبيٗ لبسضت ٛٔ ٚلؿيبت ذبال

وكٛضٞا زض ٘ح ٜٛا٘ؿماز لطاضزازٞا بيٗ وكٛضٞاي با زؾت  ٚپباييٗ زؾبت تباثيط ظيبازي زاقبتٝ
اؾت بٕٞ ٝيٗ زِيُ با تغييط قطايق  ٚتٛاظٖ لسضت بيٗ ز ٚوكٛض ٔؿٕ ٛا اذبتالب ببط ؾبط ب ٚ
زضذٛاؾت تدسيس ٘ػط زض لطاضزازٞا ٔدسزاا ٔطط ٔ قٛز.
تحزاى آب در آسياي هزمشي
ٔٙطم ٝبؾياي ٔطوعي قأُ پٙح وكٛض اظبىؿتاٖ ،تاخيىؿتاٖ ،تطوٕٙؿتاٖ ،لطليعؾتاٖ ٚ
لعالؿتاٖ اؾت و ٝب ٝز٘باَ تطٚپاق اتحاز خٕاٞيط قٛضٚي زض ؾاَ  2>>2ب ٝاؾتمالَ ضؾبيس٘س.
ايطاٖ اظ ططيك تطوٕٙؿتاٖ با ايٗ وكٛضٞا ٔ ٓٞطظ اؾت .زض ٌصقت٘ ٝيع اوثط قٟطٞا ٙٔ ٚباطك ايبٗ
حٛظ ٜخعئ اظ لّٕط ٚؾياؾ  ٚتط ٍٙٞايطاٖ بٛز ٜا٘سٚ .خٛز قٟطٞاي چب ٖٛؾبٕطلٙس ،برباضا،
ٔط ،ٚذدٙس  ٚليطٛٔ ٜيس ايٗ أط اؾت .زض حاَ حا ط  ٓٞب ٝذاطط ؾٛابك تاضير ٔ ،الحػٞٝاي
غئٛپّيتيه ٔ ٚطظٞاي ٔكتطن ،اضتباطات ؾياؾ  ،تط ٚ ٍٙٞالتهازي ٌؿتطزٜاي ببيٗ ايبطاٖ ببا
ايٗ وكٛضٞا بطلطاض اؾت .بٙابطايٗ تح ٛت ايٗ حٛظ ٜاظ خّٕ ٛٔ ٝبٛؼ اذبتالب ٘ػطٞبا ببط ؾبط
ٔٙابؽ ب ٔكتطن و ٝخايٍا ٜبؿياض ٔ ٕٟزض زيپّٕاؾب تٕبأ وكبٛضٞاي ايبٗ ٔٙطمب ٝزاقبتٝ
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بطاي ايطاٖ ٘يع زاضاي إٞيت بٛز ٚ ٜب٘ ٝحٛي بط حضٛض ايطاٖ  ٚويفيت تؿأُ با وكبٛضٞاي ايبٗ
ٔٙطم ٝتاثيط ٌصاض اؾت.

 .1ريشِّاي تحزاى آب در آسياي هزمشي

ؾٛأُ ٔتؿسزي زض برفٞاي زاذّ ٙٔ ٚطم ٝاي زض ٚلٛؼ بحطاٖ ب  ٚبٚ ٝيػ٘ ٜعاؼ ببط
ؾبط ٔٙببابؽ ببب ٔكببتطن زض بؾبياي ٔطوببعي زذيببُ ٔب باقببٙس .تٛظيبؽ خغطاتيبباي ٔٙببابؽ ب ،
ؾياؾتٞاي قٛضٚي ؾابك  ٚتبؿات التهازي تطٚپاقب اتحباز خٕباٞيط قبٛضٚي ببط وكبٛضٞاي
ٔٙطم ،ٝاؾتفاز ٜاظ قيٜٞٛاي ؾٙت بٟط ٜببطزاضي اظ ب  ٚزض ٟ٘ايبت تمبساٖ پيٕباٖ يبا ٔٛاتمتٙأبٝ
ٔبٛضز لبب َٛتٕبأ وكبٛضٞاي ٔٙطمب ٝزض ذهببٛل ٔٙبابؽ ب ٔكبتطن اظ خّٕب ٝايبٗ ؾٛأببُ
ٔ باقٙس.
الف) تَسيغ جغزافيايي هٌاتغ آب

تمساٖ تٛظيؽ ٔٙاؾ

خغطاتياي ٔٙابؽ ب اظ خّٕٔ ٝؿائُ انّ  ٚتاثيط ٌبصاض ببط ٚلبٛؼ

بحطاٖ ب زض ؾطح خٟا٘ اؾت .زِٚتٞاي بؾبياي ٔطوبعي قبطيه زض ب ٞباي تطأبطظي،
زؾتطؾب يىؿببا٘ ببب ٝايببٗ ٔٙببابؽ ببب ٘ساض٘ببس .زض حبباِ وبب ٝتمطيبباا 700زضنببس اظ ب ٞبباي
لطليعؾتاٖ  ٚتاخيىؿتاٖ اظ ٔٙابؽ زاذُ ؾطظٔيٗ بٟ٘ا ؾطچكٌٕ ٔ ٝيطز  ٚزض ٔمابُ تٕأ ٔيبعاٖ
ب ٔهطت تطوٕٙؿتاٖ اظ ٔٙابؽ بيط ٖٚاظ ؾطظٔيٗ بٖ وكٛض تأيٗ ٔ قٛز .اظبىؿبتاٖ ٘يبع :0
زضنس اظ ب ٔهطت ذٛز ضا اظ ٔٙابؽ بيط ٖٚاظ ؾطظٔيٗ ذٛز تأيٗ ٔ ٕ٘ايس .تٛظيؽ ٘ابطابط ٔٙابؽ
ب زض ٔٙطمٕٛٞ ٝاضٙٔ ٜكاء ٘عاؼ  ٚبحبطاٖ ؾياؾب (ببٚ ٝيبػ ٜپبؽ اظ تطٚپاقب اتحباز خٕباٞيط
قٛضٚي) بٛز ٜاؾت)Wegerich, 2009: 119( .

بؾياي ٔطوعي اظ ِحاظ ٔٙبابؽ ب لٙب اؾبت ،أبا ببيف اظ  >2زضنبس ايبٗ ٔٙبابؽ زض
وٞٛؿتاٖٞاي لطليعؾتاٖ  ٚتاخيىؿتاٖ بب ٝؾٙبٛاٖ وكبٛضٞاي با زؾبت ٔتٕطوبع قبس ٚ ٜوٙتبطَ
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ب ٞا زض اذتياض ايٗ ز ٚوكبٛض اؾبت )Wegerich, 2009: 118( .ز ٚضٚز ؾٕبس ٜايبٗ ٔٙطمبٝ
يؿ ٙؾيط زضيا (ؾبيح ٚ )ٖٛبٔب ٛزضيبا (خيحب٘ )ٖٛيبع اظ ايبٗ ز ٚوكبٛض ؾطچكبٕٔ ٝب ٌيط٘بس.
بٔٛزضيا ب ٝؾٛٙاٖ پط ب تطيٗ ضٚز ٔٙطم ٝاظ وٜٞٛاي ٙٞسٚوف  ٚتالت پأيط زض خٛٙ
قطق تاخيىؿتاٖ ؾطچكٌٕ ٝطتت ٚ ٝتانبّٝاي ببيف اظ  6:00ويّبٔٛتط ضا زض ٔطظٞباي قبٕاِ
اتغا٘ؿببتاٖ بببا تاخيىؿببتاٖ ،اظبىؿببتاٖ  ٚتطوٕٙؿببتاٖ طبب ٔبب وٙببس  ٚزض ٟ٘ايببت ببب ٝزضياچببٝ
بضاَ(ذٛاضظْ) ٔ ضيعزٔ .تٛؾق خطياٖ ؾبا ٘ ٝبٖ ببيٗ =ٔ 9< -70يّيباضز ٔتبط ٔىؿب

ٔتغيبط

ٔ باقس.
ؾيط زضيا ٘يع ب ٝؾٛٙاٖ زٔٚيٗ ضٚز بعضي  ٚپط ب ٔٙطم ٝاظ وٜٞٛاي تيٗ قاٖ زض لطليعؾبتاٖ
ؾطچكٌٕ ٝطتت ٚ ٝپؽ اظ ؾبٛض اظ لطليعؾتاٖ ،تاخيىؿتاٖ  ٚاظبىؿتاٖ ٚاضز خ ٛٙلعالؿتاٖ قسٜ
 ٚزض ٟ٘ايت پؽ اظ ط  7772وئّٛتط ب ٝزضياچ ٝبضاَ ،چٟاضٔيٗ زضياچب ٝببعضي خٟباٖ ٔب
ضيعزٔ .تٛؾق خطيباٖ ب ؾبا ٘ ٝؾبيط زضيبا  67تبا ٔ :9يّيباضز ٔتبط ٔىؿب

ٔب باقبس .تؿبّق

لطليعؾتاٖ  ٚتاخيىؿتاٖ بط ب ٞاي ٔٙطم ٝزض حباِ اؾبت وبٔ ٝهبطب وٙٙبسٌاٖ ؾٕبس ٜيؿٙب
اظبىؿتاٖ  ٚلعالؿتاٖ لازض ب ٝتنٔيٗ ب ٔٛضز ٘ياظ ذٛز ٘بٛز ٚ ٜب ٝقست ب ٝتبسا ْٚخطيباٖ ب اظ
ز ٚوكٛض با زؾت ٚابؿتٞ ٝؿتٙس( .تطٚل )7;>-7<0: 78=6 ،

تاخيىؿتاٖ  ٚلطليعؾبتاٖ زض حب اِ بيكبتطيٗ غطتيبت ب

زض ٔٙطمب ٝضا زض اذتيباض

زاض٘س و ٝايٗ ز ٚوكٛض زاضاي وٕتطيٗ ظٔبيٗ ٞباي وكباٚضظي زض ٔٙطمبٞ ٝؿبتٙس .اظ ؾبٛي
زيٍط اظبىؿتاٖ  ٚلعالؿتاٖ با با تطيٗ غطتيت وكاٚضظي ،وٕتطيٗ ٔٙابؽ ببب ضا زض اذتيباض
زاض٘س( .وٙؿا٘ )887 : 78=6 ،

لطليعؾتاٖ اظ ططيك ؾس بب تٛوت ٚ ٌُٛتاخيىؿتاٖ اظ ططيبك ٔربعٖ ببب لبط ٜلب ْٛببط
خطياٖ ب ؾبيطزضيا بب ٝاظبىؿبتاٖ وٙتبطَ زاض٘بس .تبالـ تاخيىؿبتاٖ ببطاي احبسا تاؾيؿبات
ٞيسضٚاِىتطيه ضال ٚ ٖٛؾ ًٙتٛز٘ ٜيع وٙتطَ وأُ تاخيىؿتاٖ بط خطياٖ ب ضٚز بٔٛزضيا بٝ
اظبىؿتاٖ ضا باؾث ٔ قٛز و ٝاِبت ٝايٗ أط ٔٛضز اؾتطاو اظبىؿتاٖ اؾت .وٙتبطَ تاخيىؿبتاٖ ٚ
لطليعؾتاٖ بط اوثط ب ٞاي ٔٙطم ٝزض حاِ نٛضت ٔ ٌيطز و ٝايٗ ز ٚوكٛض ٘ياظٞاي ٔتفباٚت
زاض٘س .ايٗ ز ٚوكٛض زض تهُ تابؿتاٖ  ٚبٟاض و ٝوكٛضٞاي پباييٗ زؾبت بب ٝب بيكبتطي ببطاي
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ببياضي ٔعاضؼ ٌؿتطز ٜوكاٚضظي ذٛز ٘ياظ زاض٘بس ،ب بٟ٘با ضا تبأيٗ ٔب وٙٙبس  ٚزض ٔماببُ زض
ته َٛؾطز ؾاَ اظ ايٗ وكٛضٞا بٚ ٝيػ ٜاظ اظبىؿتاٖ ٌاظ ،ببطق  ٚظلباَ ؾبٚ ًٙاضز ٔب وٙٙبس.
ٔكىالت وٌ ٌٝ ٝا ٜزض تأيٗ ا٘بطغي ٔبٛضز ٘يباظ تاخيىؿبتاٖ  ٚلطليعؾبتاٖ اظ وكبٛضٞاي پباييٗ
زؾت بٚ ٝخٛز بٔس ،ٜباؾث ٌطزيس ٜتا ايٗ وكٛضٞا زض تهٌ َٛطْ ؾاَ ب بيكتطي ضا شذيبطٜ
ٕ٘ايٙس  ٚبا تٛخ ٝب٘ ٝياظ ب ٝبطق زض تهُ ؾطٔا البساْ بب ٝضٞاؾباظي بيكبتط ب زض تهب َٛپبائيع ٚ
ظٔؿتاٖ ٕ٘ايٙس  .ايٗ زض حاِ اؾبت وب ٝلعالؿبتاٖ  ٚاظبىؿبتاٖ زض تهب َٛبٟباض  ٚتابؿبتاٖ ببطاي
ظٔيٗٞاي وكاٚضظي ذٛز ٘ياظ ب ٝضٞا ؾاظي ب زاض٘س .ايٗ الساْ ؾال ٜٚبط ايٙىب ٝباؾبث وباٞف
ب ٔٛضز ٘ياظ وكٛضٞاي پاييٗ زؾت زض تابؿتاٖ قس ٜزض ظٔؿتاٖ ٘يع باؾبث ٚلبٛؼ ؾبيُ زض ايبٗ
وكٛضٞا  ٚترطي

ٔعاضؼ قس ٜاؾت( .تطٚل )7=7: 78=6 ،

بٙا ب ٝازؾاي اظبىؿتاٖ ،لطليعؾتاٖ با ضٞا وطزٖ ب ظياز اظ ؾبس ٔ ٚرباظٖ ببب ذبٛز اظ
خّٕ ٝؾس تٛوت ٌُٛبطاي تٟي ٚ ٝتأيٗ ا٘طغي بطق ،باؾث ٚلٛؼ ؾيال ٚ ٚيطا٘ ٞاي ظيبازي ببٝ
ايٗ وكٛض قس ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ ايٗ وكٛض واٞف ذطٚخ ب تٛؾق لطليعؾتاٖ ضا تٟٙا زض ؾاَ
;>>ٔ 7ؿب

ٚاضز قسٖ حسٚزٔ <00يّي ٖٛز ض ذؿاضت بط ٔحه ٛت وكاٚضظي اظبىؿتاٖ

ٔب زا٘بس( .وٙؿبا٘  )887 :78=6 ،اِبتب ٝايبٗ اذتالتبات زض ظٔباٖ قبٛضٚي تٛؾبق ٔؿبى ٛحببُ
ٔ ٌطزيس.
ب) سياستّاي دٍرُ شَرٍي ساتق

وكٛضٞاي بؾياي ٔطوعي اظ ابتساي اؾتمالَ با ٔؿايُ ٔطبٛس بب ٝب  ٚاوِٛبٛغي بب ٝؾٙبٛاٖ
يى اظ انّ تطيٗ ٔكىالت ٔبتالبٛٔ ٝاخ ٝبٛز ٜا٘سٙٔ .كاء ايٗ ٔكىالت ضا بايس زض السأات قبٛضٚي
ؾابك بطاي لّب ٝبط طبيؿت ؾٙت وكاٚضظي  ٚببيباضي ايبٗ ٔٙباطك  ٚپبطٚغٜٞباي

بّٙبس پطٚاظا٘بٝ

وكاٚضظي خؿتد ٛوطز و ٝزض بؿبياضي ٔٛالبؽ ٘ب ٝتٟٙبا ٘تيدبٔ ٝبٛضز ٘ػبط اظ بٟ٘با حانبُ ٘كبس بّىبٝ
نسٔٝاي ب ٝظٔيٗٞباي وكباٚضظي  ٚاوِٛبٛغي ٔٙطمبٚ ٝاضز بٚضز وب ٝتبا بب ٝحباَ ٌطيبباٌٖيبط ايبٗ
وكٛضٞا اؾت .اظ ططت تٛؾؿ ٝبٟ٘ا بس ٖٚحُ ٔكىالت ٔطبٛس ب ٝب ٔ ٚؿبائُ اوِٛبٛغي ببا ٔبا٘ؿ
بعضي ضٚبط ٚاؾت٘( .هطت)69: :78=9 ،
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بٙابطايٗ ،بيكتط تٙفٞا  ٚبحبطاٖٞباي ٔٛخبٛز زض ٔٙطمب ٝحانبُ ؾّٕىبطز ؾياؾبتٞباي
قٛضٚي ٔ باقس .تطؾيٓ ذطٛس زض ٜتطلا٘ ٝزض  ،7>69حصب ٘ػاْ ؾبٙت ترهبيم  ٚتٛظيبؽ
ب زض ٔٙطم ٝو ٝچٙسيٗ لطٖ تسا ْٚزاقت ،زض ؾاَ  7>68تكٛيك  ٚتكاض ٔؿى ٛبطاي اتعايف
ؾطح ظيط وكت ٔحه ٛت وكاٚضظي  ٚپٙب ٝزض ايبٗ وكبٛضٞا زض ضلاببت ببا ابطلبسضت لبط ،
زِيُ بؿياضي اظ ٔكىالت وٙٔ ٘ٛٙطم ٝاؾت.
زض زٚض ٜحىٔٛت قبٛضٚي زض زٞب 2><2ٚ 2>;2 ٝبؾبياي ٔطوبعي  ٚببٚ ٝيبػ ٜزضٜ
تطلا٘ ٝوب ٝببيٗ ؾب ٝوكبٛض اظبىؿبتاٖ ،تاخيىؿبتاٖ  ٚلطليعؾبتاٖ ٚالبؽ قبس ٜاؾبت بب ٝيىب اظ
بعضٌتطيٗ تِٛيس وٙٙسٌاٖ پٙب ٝخٟاٖ تبسيُ قس .بٕٞ ٝيٗ ٚاؾط ٝزض ايٗ ٔٙطم ٝيه قبى ٝببياضي
ٌؿتطز ٜبطاي تنٔيٗ ب ٔعاضؼ پٙب ٝؾاذت ٝقس٘س .ز ٚضٚز ٔ ٟٓايبٗ ٔٙطمب -ٝبٔٛزضيبا ٚ

ؾبيط

زضيا -بطاي ببياضي ايٗ ٔعاضؼ تمطيباا ب ٝطٛض وأُ اظ ٔؿيط ذٛز ٔٙحطب قس٘س  ٚزض ٘تيد ٝؾبطح
ب زضياچ ٝبضاَ ط يه زٚض ٜبيؿت ؾاِ ٝاظ ؾباَ  2>;9تبا  2>=9حبسٚز < ٔتبط وباٞف

ياتت  ٚيى اظ بستطيٗ تاخؿٞٝاي ظيؿت ٔحيط زض خٟاٖ ضا ضلٓ ظز  ٚحيات زض ايٗ ٔٙطمب ٝضا
با ذططات خسي ٔٛاخ ٝوطزٔ .طي ٔ ٚيبط وٛزوباٖ زض ٘بٛاح اطبطاب ايبٗ زضياچب ٝبب770 ٝ
ٔٛضز ٔطي زض اظاي ٞط 7000تِٛس ضؾيس ٜو ٝيى اظ با تطيٗ ٔٛاضز زض ؾطاؾط خٟباٖ اؾبت.
(واضاي  ،ظيٗ اِسيٗ)2010 ،

تا پيف اظ تغييط ٔؿيط ايٗ ز ٚضٚزذا٘( ٝز ،)7>=0 ٝٞؾا ٘ ٝبٔ ٝيعاٖ ٔ :0يّياضز ٔتبط ٔىؿب
ب ب ٝزضياچب ٝبضاَ ضيرتبٔ ٝب قبس ؛ أبا پبؽ اظ بٖ زيٍبط ٞبيچ ببب اظ ايبٗ ز ٚضٚز بب ٝبضاَ ٚاضز
ٍ٘طزيس .ايٗ أط ؾب بحطاٖ ظيؿت ٔحيط  ٚا٘ؿا٘ زض ٔٙطمبٌ ٝطزيبس .تاخؿب ٝبضاَ "ؾديب تبطيٗ
تاخؿ ٝضؾٕ٘ ٛه زض ز٘يا" ٘اْ بطز ٔ ٜقٛز .حصب ٞ ;0عاض تطنت قغّ ٘اقب اظ ٔباٞيٍيطي زض
ايٗ زضيا٘ ،ابٛزي ٌٞٝ٘ٛاي بب ٔ ٚباٞ ٞباي بب ٔٛايبٗ ٔٙطمب ،ٝقبيٛؼ ٌؿبتطز ٜؾبططاٖ  ٚأبطاو
پٛؾت  ٚتٙفؿ زض بيٗ ٔطزْ ٔٙطم٘ ٝاق اظ ب بِبٛز ٜاظ خّٕب ٝاثبطات ايبٗ پسيبس ٜببٛز وب ٝباؾبث
ٟٔاخطت اوثط ٔطزْ ٔٙطم ٝقس ٜاؾت( .تطٚل )78=6?7<8،
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بٙابطايٗ ،بؿياضي اظ ٔكىالت و ٚ ٘ٛٙاذتالب ٘ػطٞاي خسي بيٗ وكبٛضٞاي ٔٙطمب ٝاظ
خّٕ ٝزض ٔٛضز واٞف خطياٖ ب ب ٝوكٛضٞاي پاييٗ زؾت ٔ ٚكىالت ظيؿت ٔحيطب خبسي
ٔٙطم ٝضيك ٝزض ؾياؾتٞاي قٛضٚي ؾابك زاضز وٕٞ ٝچٙاٖ اثطات بٖ پابطخاؾت.
ج) پياهذّاي اقتصادي فزٍپاشي اتحاد جواّيز شَرٍي

زض زٚض ٜقٛضٚي ٔسيطيت تٕأ أٛض ٔٙطم ٝاظ خّٕ ٝب  ٚا٘طغي زض زؾبت حىٔٛبت
ٔطوعي ( ٔؿى ) ٛبٛز  ٚبرف لابُ تٛخ ٟاظ ٞعيٞٝٙاي خاضي زِٚت  ٚاختٕاؾ ٔٙطمب٘ ٝيبع اظ
ططيك وٕهٞاي زضياتت اظ ٔؿى ٛتأيٗ ٔ ٌطزيس .تطٚپاقب اتحباز خٕباٞيط قبٛضٚي بٕٗ
لطؽ ايٗ وٕبه ٞبا ،باؾبث تكبسيس ٔكبىالت ٔباِ وكبٛضٞاي ٔٙطمب ٝببٚ ٝيبػ ٜتاخيىؿبتاٖ ٚ
لطليعؾتاٖ ب ٝؾٛٙاٖ تميطتطيٗ وكٛضٞاي ٔٙطم ٝقس  ٚحت ايبٗ خٕٟبٛضيٞبا ببطاي تبأيٗ ٔباِ
حفع ٍٟ٘ ٚساضي تاؾيؿات بب ذٛز ٘يع با ٔكىُ ٔٛاخ ٝقس٘س.
زض حاَ حا ط حفع ٍٟ٘ ٚساضي ظيطؾاذتٞاي ببياضي و ٝخطيباٖ ب بب ٝوكبٛضٞاي
ٔداٚض ضا تسا ٔ ْٚبركس اظ ططيك بٛزخ ّٔ ٝوكٛضٞاي و ٝؾطچكٕ ٝضٚزذا٘ٞٝا زض بٟ٘ا ٚالؽ
اؾت ،تأيٗ ٔ ٌطزز .ب ٝؾٛٙاٖ ٔثاَ بٛزخ ٝؾا ٘ ٝحفع ٍٟ٘ ٚساضي ٔرعٖ ب ؾبس تٛوتٌٛبُ
بطاي لطليعؾتاٖ بيٗ  7:تا <ٔ 6يّي ٖٛز ض بطبٚضز قس ٜاؾت و ٝايٗ وكٛض ب ٝؾرت ٔ تٛا٘بس
ب ٝتٟٙاي اظ ؾٟس ٜتأيٗ بٖ بطبيس .بٕٞ ٝيٗ زِيُ ايبٗ وكبٛضٞا ذٛاؾبتاض ٔكباضوت وكبٛضٞاي
پاييٗ زؾت زض تأيٗ ايٗ ٞعيٞٝٙا قسٜا٘س)McKinney, 2003: 3( .

زض زٚض ٜقٛضٚي ؾال ٜٚبط وٙتطَ قبى ٝا٘تماَ ب  ،ذطٛس ا٘تماَ ٘يبع زض ايبٗ ٔٙطمب ٝببٝ
يه قبىٚ ٝاحس ٔٙطمٝاي ٔتهُ ٔ قس٘س  ٚاظ ططيك ايٗ قبى ،ٝوكٛضٞاي ببا زؾبت ضٚزٞبا
خطياٖ بطق ضا زض ط َٛظٔؿتاٖ ب ٝوكٛضٞاي پاييٗ زؾبت نبازض ٔب وطز٘بس  ٚزض طب َٛتابؿبتاٖ
ظٔا٘ و ٝب ب ٝؾٛي ٔعاضؼ پٙبٞ ٝسايت ٔ ٌطزيس ايٗ ض٘ٚس بطؾىؽ قس ٚ ٜوكٛضٞاي ببا زؾبت
ٚاضز وٙٙس ٜخطياٖ بطق اظ وكٛضٞاي پاييٗ زؾت ٔ قس٘س .بسيٗ نبٛضت بط٘أب ٝضيبعي ٕٞ ٚباٍٙٞ

خطياٖ ب ٘يع زض ٔؿى ٛنٛضت ٔ ٌطتتٞ .طچٙس زض اٚاذبط زٞب ٛٔ 2>=2 ٝبٛؼ تٛظيبؽ ب ٚ
ٔٙاظؾات ٔطظي ٔٙدبط بب ٝضٚيباضٚي ٞباي بقبىاضي ٌطزيبس (اٞٚباضا ،)171-168 :1379 ،أبا ايبٗ
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زضٌيطيٞا با زذاِت ٔؿى ٛتط٘ٚكا٘س ٜقس .با تطٚپاق اتحباز خٕباٞيط قبٛضٚي ؾيؿبتٓ وٙتبطَ
ٔطوعي خطياٖ ب زض ٔٙطمب ٝاظ ببيٗ ضتبت  ٚاؾبتفاز ٜاظ ب وب ٝزض ٌصقبتٔ ٝؿباِٝاي زاذّب
ٔحؿٌ ٔ ٛطزيس بٛ ٛٔ ٝؾ بيٗإِّّ ٛٔ ٚضز ٔٙالك ٝبيٗ ايٗ وكٛضٞا تببسيُ قبس وبٞ ٝبط
يه بط حاوٕيت بط ٔٙابؽ ؾطظٔي ٙذٛز تنويس ٔ وطز٘س.
وكٛضٞاي با زؾت ( لطليعؾتاٖ  ٚتاخيىؿتاٖ ) ٘ؿبت بٕٞ ٝؿايٍاٖ پاييٗ زؾت ذٛز ٔٙبابؽ
وٕتطي بطاي تٛؾؿ ٝذٛز زض اذتياض زاض٘س .ب يى اظ ٔؿبسٚز زاضايب ٞباي ايبٗ وكبٛضٞا اؾبت .زض
٘تيد ٝايٗ وكٛضٞا بٕٞ ٝيٗ زِيُ ب ٝب ب ٝؾٛٙاٖ وا ي تداضي ٔ ٍ٘ط٘س  ٚؾياؾبت تٛؾبؿ ٝغطتيبت
بطق ببب ذبٛز ضا وب ٝوباٞف قبسيس خطيباٖ ب بب ٝوكبٛضٞاي پباييٗ زؾبت ضا بب ٝز٘بباَ زاقبت،ٝ
پ ٌطتتٝا٘س .لطليعؾتاٖ زض پ ؾاذت ٘يطٌٚا ٜؾػيٓ لٙبط بتا  7 ٚ 2اؾت  ٚتاخيىؿتاٖ ٘يبع بب ٝطبٛض
خسي ؾاذت ٘يطٌٚا ٜبطق بب  ٚؾس ٔطتفؽ ٔ 89:تطي ضالٕٞ ٚ ٖٛچٙيٗ ٘يطٌٚا ٜؾب ًٙتبٛزٜ
 7 ٚ2ضا زض ٕٞىاضي با وكٛضٞاي زيٍط بٚ ٝيػ ٜايطاٖ  ٚضٚؾبي ٝپيٍيبطي ٔب وٙبس .زض نبٛضت
ٔٛتميت تاخيىؿتاٖ زض احسا ٘يطٌٚاٜٞاي تٛق ،ؾال ٜٚبط تأيٗ وأُ ٘ياظ ببطق ذبٛز بب ٝيبه
نازض وٙٙس ٜا٘طغي تبسيُ ذٛاٞس قس ٕٟٔ ٚتط ب٘ى ٝوٙتطَ خطياٖ ب بٔٛزضيبا بب ٝاظبىؿبتاٖ ٚ
زيٍط وكٛضٞاي ٔٙطم ٝضا ٘يع زض زؾت ذٛاٞس ٌطتت .بٕٞ ٝيٗ زِيُ وكٛضٞاي پاييٗ زؾبت ببٝ
قست با احسا  ٚاخطاي طط ٞاي تٛق ٔراِفت ٔ وٙٙس.
ز ٚخٕٟٛضي تٛق باضٞا ب ٝوكٛضٞاي پاييٗ زؾت ( اظبىؿتاٖ ،لعالؿتاٖ  ٚتطوٕٙؿبتاٖ )
پيكٟٙاز وطزٜا٘س و ٝزض لباَ زضياتت ب ٔٛضز ٘ياظ ذٛيف زض تهُ تابؿتاٖ ،ؾٛذت ٔٛضز ٘يباظ
بٟ٘ا (٘فتٌ ،اظ  ٚبطق) ضا زض تهُ ظٔؿتاٖ تأيٗ وٙٙس ،أا ؾ ٝوكٛض اذيط ايٗ ٍ٘با ٜضا ٔغبايط ببا
لٛاؾس حمٛق بيٗ إِّّ ٔ زا٘ٙبس ٔ ٚؿتمس٘بس وب ٝايبٗ أبط باؾبث پيچيبسٜتبط قبسٖ  ٚبؿيت
اوِٛٛغيه ٔٙطم ٝذٛاٞس قس ٘ ٚبايس اظ ب ب ٝؾٛٙاٖ يه وا ي تداضي اؾتفاز ٜوطز( .قبطل ،
)1389

د) استفادُ ًاهٌاسة اس هٌاتغ آب هَجَد ٍ ػذم هذيزيت صحيح
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ٔٙطم ٝبؾياي ٔطوعي اظ ٘ػط ٔٙابؽ ب ل ٙاؾت  ِٚبٟطٜبطزاضي ب ضٚيٞ ،ٝبسض ضتبتٗ
ب  ٚاؾتفاز ٜاظ ضٚـٞاي ؾٙت  ٚؾبسْ اؾبتفاز ٜاظ ضٚـٞباي ٘بٛيٗ ٔبسيطيت ب زض ٔٙطمبٝ
باؾث تكسيس ٔكىُ وٓ بب ٌ ٚؿتطـ اذتالتات بيٗ وكٛضٞاي ٔٙطم ٝقس ٜاؾبت .اؾبتفاز ٜاظ

٘ػاْ وكاٚضظي ؾٙت ٞ ،عيٞٝٙاي ب بطاي ٞط ٚاحس تِٛيس ضا بيٗ ؾ ٚ ٝحت ٌا ٞتبا  22بطاببط
ٔؿياضٞاي خٟا٘ اتعايف زاز ٜاؾت .بٙابطايٗ اؾبتفاز ٜاظ قبيٜٞٛباي ٘بٛيٗ وكباٚضظي  ٚاؾبتفازٜ
ٔٙطم  ٚبٟي ٝٙاظ ب باؾبث پبيف ٌيبطي اظ ذكبه قبسٖ ٘يٕب اظ ضٚزٞباي تطأبطظي ٔٙطمبٝ
ذٛاٞس قس)ECO Times:2009( .

اظ ؾٛي زيٍط  ٕٝٞوكٛضٞاي ٔٙطم ٝؾاَٞا زض پ ٌؿتطـ ظٔيٗٞاي وكاٚضظي ذبٛز
بٛزٜا٘س ،ب٘ ٝحٛي و ٝبيٗ ؾاَٞاي  7>>:تبا  6000ظٔبيٗٞباي ظْ ببطاي ببيباضي <زضنبس
اتعايف ياتت .ايٗ أط ٔٙدط ب ٝتكاض بيكتط بط ٔٙابؽ ب ٔٙطم ٝقس  ٚزض ط َٛايٗ ؾاَٞا ٌؿبتطـ
ب ضٚئ ٝعاضؼ وكاٚضظي بٙٔ ٝػٛض بطزاقت ٔحه ٛت وكاٚضظي بٚ ٝيػ ٜپٙب ٝب ٝؾٛٙاٖ يى اظ
ٕٟٔتطيٗ ٔٙابؽ نازضات بٕٞ ٝبطا ٜقبي ٜٛؾبٙت ٔهبطب ب ٔٙدبط بب ٝاتبعايف قبسيس ٔهبطب
ب ٞاي ٔٛخٛز ٔ ٚكىالت وٓ بب ٌطزيبس ٜاؾبت .أبطٚظٙٔ ٜطمب ٝبؾبياي ٔطوبعي بب ٝطبٛض
ٔياٍ٘يٗ يه ٘ ٚيٓ بطابط بيف اظ اؾتا٘ساضز خٟا٘ ب

ٔهطب ٔ وٙبس( .تطٚلب )78=6?7=0،

اظ ؾٛي زيٍط ضقس خٕؿيت وكٛضٞاي ٔٙطم٘ ٝيع اتعايف ٘يباظ ببٙٔ ٝبابؽ ب ضا زض پب ذٛاٞبس
زاقت.
زض ٔدٕٛؼ تٛظيؽ ٘ابطابط خغطاتياي ٔٙابؽ ب زض ٔٙطم ٝبؾياي ٔطوعي بٕٞ ٝبطا ٜاثبطات
٘اق اظ ؾياؾتٞاي زٚضاٖ قٛضٚي بطاي وكٛضٞاي ٔٙطم ،ٝتبؿات التهازي تطٚپاق قبٛضٚي
 ٚاؾتفاز ٜاظ قيٜٞٛاي ؾٙت  ٚلسيٕ وكاٚضظي  ٚبٟطٜبطزاضي اظ ب زض ٔٙطم ٝباؾث قس ٜوبٝ
ٔٙابؽ ب ب ٝيى اظ ٔٙابؽ انّ اذتالب ٘ػط  ٚتٙف زض ٔٙطم ٝتبسيُ قٛز .تمساٖ ان َٛپصيطتتٝ
قس ٜبطاي ٔسيطيت ٔٙابؽ ب زض ؾطح ٔٙطمب٘ ٝيبع اظ خّٕب ٝز يّب اؾبت وب ٝايبٗ ٔ ٛبٛؼ ضا
تكسيس وطز ٜاؾتٞ .ط چٙس وكٛضٞاي ٔٙطم ٝزض زٚضاٖ پؽ

اظ اؾتمالَ البسأات ضا ببطاي

ٔسيطيت تبؿات ٘اق اظ بحطاٖ ب ب ٝؾُٕ بٚضزٜا٘س ٘ ِٚتيد ٝچٙسا٘ زض پ ٘ساقت ٝاؾت.
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ُ) فقذاى ساس ٍ مار هَرد قثَل تزاي هذيزيت ٍ تْزُ تزداري اس هٌاتغ آب هشتزك

وكٛضٞاي بؾياي ٔطوعي پؽ اظ اؾتمالَ بط إٞيبت ٔٙبابؽ ب ٔكبتطن ببطاي تٕبأ
وكٛضٞاي ايٗ ٔٙطم ٝاشؾاٖ زاقتٝا٘س ٘ ِٚمط٘ ٝػطات بٟ٘ا زض ٔٛضز ٘ح ٜٛبٟبط ٜببطزاضي اظ ايبٗ
ٔٙابؽ ٔتفاٚت اؾت .وكٛضٞاي ببا زؾبت (لطليعؾبتاٖ  ٚتاخيىؿبتاٖ ) بب ٝب بب ٝؾٙبٛاٖ يبه
وا ي التهازي ٍ٘ا ٔ ٜوٙٙس  ٚذٛاٞاٖ ٔبازِ ٝبٖ زض لباَ تأيٗ زيٍط ٘ياظٞاي ذٛز ٞؿتٙس .ايٗ
وكٛضٞا با اؾتٙاز ب ٝانُ حاوٕيت ٔطّك بط ٔٙبابؽ ؾبطظٔي ٙذبٛز ،ب ضا ٞبٓ خعئب اظ ٕٞبيٗ
ٔٙابؽ زض ٘ػط ٔ ٌيط٘س .زض ٔمابُ وكٛضٞاي پاييٗ زؾت ب ٝقست با ايٗ اؾتس َ ٔراِفت وبطزٜ
 ٚاؾتماز بٔ ٝكاؼ بٛزٖ ايٗ ٔٙابؽ زاض٘س  ٚبط اؾتفازٔ ٜحسٚز وكبٛضٞاي ببا زؾبت اظ ايبٗ ٔٙبابؽ
تاويس ٔ وٙٙس  ٚبا ايٗ ٘ػط و ٝب يه وا ي التهازي ٔ باقبسٔ ،راِفبت وبطز ٚ ٜبٖ ضا ببط
ذالب لٛاؾس حمٛق بيٗ إُِّ ٔ زا٘ٙس.
لعالؿتاٖ ،اظبىؿتاٖ  ٚتطوٕٙؿتاٖ ب ٝزِيُ ٚابؿتٍ بٙٔ ٝابؽ ب پيكبٟٙاز تكبىيُ وٙؿطؾبيْٛ
ٔكتطن ضا و ٝبيكبتط ٔفٟبٔ ْٛكباضوت زض ٔاِىيبت ٔٙبابؽ ب ضا ٔب زٞبسٔ ،طبط ٔب وٙٙبس ِٚب
لطليعؾتاٖ  ٚتاخيىؿتاٖ ب ٝزِيُ حؽ ٔاِىيت بط ايٗ ٔٙابؽ با بٖ ٔراِ

بٛز ٚ ٜب ٝز٘بباَ تبأيٗ ٔٙباتؽ

ذٛز اظ خّٕ ٝبا اضائ ٝپيكٟٙاز اؾتفاز ٜؾبايطيٗ اظ ب بب ٝاظاي زضياتبت أتيباظات زيٍبطي ٘ػيبط ٌباظ،
ظلاَ ؾ ٚ ًٙيا ٔكاضوت ٔاِ بٟ٘ا زض ٞعيٞٝٙاي تؿٕيبط ٍٟ٘ ٚبساضي تاؾيؿبات  ٚخببطاٖ ذؿباضات
ٚاضز٘ ٜاقب اظ وبباٞف ٔٙببابؽ ب بببطاي تِٛيببس بببطق ٔببٛضز ٘يبباظ ذببٛز  ٚظيببط ب ضتببتٗ ظٔببيٗٞبباي
وكاٚضظي ذٛز زض اثط شذيط ٜب ٞؿتٙس( .وٙؿا٘ )889-88: : 28=7 ،

با ايٗ ٚخبٛز ايبٗ وكبٛضٞا طب ؾباَٞباي پبؽ اظ اؾبتمالَ ذبٛز ،ؾباذتاضٞاي ضا زض ايبٗ
ذهٛل ايداز ٕ٘ٛزٜا٘س و" ٝوٕيؿيٕٞ ٖٛىباضي ببيٗ وكبٛضي زض ٔبٛضز ب " 1زض ؾباَ 7>>6؛
واضٌعاضاٖ ٔسيطيت حٛظ ٜؾيط زضيا  ٚبٔٛزضيا ،2قٛضاي بيٗ وكٛضي ٔكىالت حبٛظ ٜزضيباي بضاَ

3

 ٚنٙسٚق وٕه بيٗ إِّّب ببطاي زضيباي بضاَ 4اظ ايبٗ خّٕبٔ ٝب باقبٙس( .تطٚلب )2=9 :28=7،

1

. The Interstate Coordinating Water Commission
. The Amudarya and Syrdarya Basin Management Authorities
3
. The Interstate Council on Problems of the Aral Sea
4
. The International Fund for the Aral Sea.
2
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چٙببسيٗ تفببا٘ ٓٞأببٛٔ ٚ ٝاتمتٙأبب ٝبببطاي تؿيببيٗ ٘حببٔ ٚ ٜٛيببعاٖ بٟببطٜبببطزاضي ٔٙببابؽ ب ٘يببع بببيٗ
وكٛضٞاي ٔٙطم ٝب ٝأضا ضؾيس ٜاؾت  ِٚاظ ب٘دا و ٝايٗ تٛاتبكٞبا ٔؿٕب ٛا ظيبط تكباض ؾبٍٙيٗ
ؾٛأُ زاذّ  ٚبيٗ إِّّ اظ خّٕ ٝؾٛأُ خغطاتياي  ٚالتهازي ب ٝا٘داْ ضؾبيسٜا٘بس٘ ،تبايح ببٝ
زؾت بٔس٘ ٜاچيع بٛز ٚ ٜبؿض اظ وكٛضٞا ذهٛناا ظٔا٘ و٘ ٝفٛش بٟ٘با بيكبتط ببٛز ،ٜتؿٟبسات
ذٛز ضا ٘ازيسٌ ٜطتتٝا٘س .زض ٘تيد ٝاذتالب بيٗ وكٛضٞاي ٔٙطمب ٝببط ؾبط ب ٕٞچٙباٖ پبا بطخبا
اؾت  ٚزض ٔٛالؽ بحطاٖ  ٚتكسيس اذتالبٞا ٞط وكٛض تالـ ٔ وٙس تا اظ ابعاض ٘فٛش ذبٛز ببطاي
تكاض بط زيٍطي اؾتفازٕ٘ ٜايس .ب ٝؾٛٙاٖ ٔثاَ ٌاظ اظبىؿتاٖ زض تهُ ظٔؿتاٖ  ٚب لطليعؾبتاٖ ٚ
تاخيىؿتاٖ زض تهُ تابؿتاٖ اظ خّٕ ٝابعاضٞاي أتياظ ٌيطي زض ضٚابق ايٗ وكٛضٞا اؾت( .ؾببسي
ٔ ٚرتاضيٞك )7 :28=: ،

راُمارّا ٍ پيشٌْادّا
الف)تذٍيي رصين حقَقي تِ هٌظَر تْرزُ ترزداري اس هٌراتغ آب هٌطقرِ :البساْٞباي
زِٚتٞا ٕٞ ٚچٙيٗ الساْٞاي بيٗ إِّّ بطاي ٔمابّ ٝبا بحطاٖ ب بس ٖٚزؾتياب ب ٝؾياؾبت ٔٙطمبٝاي
ٔكتطن اظ ؾٛي تٕأ وكٛضٞاي ٔٙطم ٝبطاي بٟطٜببطزاضي اظ ب بب تايبس ٜذٛاٞبس

ببٛز.

( )ECO Times:2009بطاي ضؾيسٖ بٞ ٝط ٘ٛؼ تٛاتك ٔكتطن خٟت بٟبط ٜببطزاضي اظ ب وبٝ
بتٛا٘س ض ايت تٕأ وكٛضٞاي ٔٙطم ٝضا ب٘ ٝحٛي ببطبٚضزٕ٘ ٜايبس ،تٛخب ٝبب٘ ٝياظٞبا  ٚقبطايق
ذال تٕأ ططبٞاي شي٘فؽ طٚضي اؾت .زض ليط ايٗ نٛضت ٕٞچ ٖٛتٕأ تٛاتمات وبٝ
تاو ٖٛٙتحت قطايق ذان زض ايٗ ذهٛل بيٗ وكٛضٞاي ٔٙطم ٝب ٝأضا ضؾيس ٜاؾت پبؽ اظ
ٔست با تغييط قطايق ٔدسزاا ٔٛضز اذتالب لطاض ذٛاٙٞس ٌطتت .تٛخ ٝب ٝتأيٗ ٘ياظٞاي طٚضي
وكٛضٞاي با زؾت ضٚزذا٘ٞٝاي ٔكتطن اظ خّٕ ٝتأيٗ ا٘طغي بطقٌ ،اظ تطخيحاا با ليٕتٞاي
ٔٙاؾ

تط ٕٞ ٚچٙيٗ ٔكاضوت زض تأيٗ ٔٙابؽ ٔاِ ٍٟ٘ ،بساضي ٔرباظٖ ب  ،ؾبس  ٚوا٘باَٞباي

ا٘تماَ ب با ؾٙايت ب ٝقطايق ذال التهازي ايٗ وكبٛضٞا ،زض ٕٞبيٗ ضاؾبتا بطٚضي بب٘ ٝػبط
ٔ ضؾس.
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ؾال ٜٚبط حضٛض پٙح وكٛض بؾياي ٔطوعي زض ٔؿاز ت ٔطبٛس ب ٝب زض ٔٙطمب ،ٝبايبس
ب ٝطٚضت حضٛض اتغا٘ؿتاٖ ب ٝؾٛٙاٖ يىب زيٍبط اظ بباظيٍطاٖ بباظي ب زض بؾبياي ٔطوبعي
اقاضٕٛ٘ ٜز چبطا وب ٝايبٗ وكبٛض حبسٚز  6000ويّبٔٛتط ببا وكبٛضٞاي بؾبياي ٔطوبعي ٔبطظ
ٔكبتطن زاضز وب ٝبيكبتط ايبٗ ٔطظٞببا ٘يبع ببٔ ٝبٛاظات بٔٛزضيبا ٔب باقبس .ايبٗ وكبٛض زض ؾبباَ
>ٛٔ7>9اتمتٙأٝاي ضا با قٛضٚي ؾابك ب ٝأضا ضؾا٘س و ٝبط ٔبٙاي بٖ ٔداظ ببٛز > ٔيّيباضز ٔتبط
ٔىؿ اظ ب

بٔٛزضيا ضا ب ٝطٛض ؾاِيا٘ ٝبطاي اؾتفاز ٜزاذّ ذٛز ٔٙحبطب وٙبسMosello, ( .

 )2008: 157ايبٗ وكبٛض زض ؾباَ  7>=:تٟٙببا ٔ 7/:يّيباضز ٔتبط ٔىؿب

اظ ب ضا بب ٝذببٛز

اذتهببال زاز  ٚزض حبباَ حا ببط بببا اتببعايف خٕؿيببت  ٚضقببس التهببازي ا٘تػبباض ٔ ب ضٚز وببٝ
زضذٛاؾت اؾتفاز ٜاظ ٔمساض بؿياض بيكتطي اظ ب بٔٛزضيا ضا ٔطط ٕ٘ايبس .تبسا ْٚض٘ٚبس تثبيبت
زِٚت ٔطوعي اتغا٘ؿتاٖ  ٚالساْ خٟت تٛؾؿ ٝالتهازي زض ٘ٛاح قٕاِ ايٗ وكٛضٙٔ ،دط ب ٝتكباض
بيكتط زِٚت اتغا٘ؿتاٖ بط خطياٖ ب ب ٝتطوٕٙؿتاٖ  ٚاظبىؿتاٖ ذٛاٞس قسِ ،بصا بطٚضي اؾبت تبا
زض ٔصاوطات ٔطبٛس ب ٝب ٘ ،مف  ٚبط٘أٞٝاي ايٗ وكٛض ٘يع ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌيطز.
ب) هذيزيت تقاضا ٍ تْيٌِ ساسي هصزف آبٔ :سيطيت تما ا ٔ ٚهبطب ب زض ٔٙطمبٝ
يى اظ ٔٛثطتطيٗ ضٚـٞاي ٔسيطيت بحطاٖ ب اؾت .بطبٚضز قبس ٜاؾبت وب ٝايبٗ ٔٙطمب ٝحبسالُ
يه ٘ ٚيٓ بطابط اؾتا٘ساضز خٟا٘ ب ٔهطب ٔ وٙس .اؾتفاز ٜاظ تدٟيعات  ٚقيٜٞٛاي ؾبٙت ببيباضي
 ٚؾط  ٝب ب ٝليٕتٞاي بؿياض پاييٗ ٔٙدط بٞ ٝسض ضتتٗ  ٚؾسْ تٛخ ٝخبسي بب٘ ٝحبٔ ٜٛهبطب ب
ٔ قٛز .زض ٘تيد ٝحطوت ب ٝؾٕت تؿييٗ ليٕتٞاي ٚالؿ بطاي ب ٔ تٛا٘بس بب ٝؾٙبٛاٖ يىب اظ ضاٜ
حُٞاي ضتؽ بحطاٖ ب زض ٔٙطم ٝبؾياي ٔطوعي ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌيطز.
ج) تاستيٌي پزٍصُّاي تلٌذ پزٍاساًِ :اوثط وكٛضٞاي ٔٙطم ٝپطٚغٜٞباي بّٙبس پطٚاظا٘بٝاي ضا
بطاي تٛؾؿ ٝبٟط ٜبطزاضي ذٛز اظ ٔٙابؽ ب  ٚيا وٙتطَ بط ايٗ ٔٙابؽ زض زؾت الساْ زاض٘بس وب ٝاظ خّٕبٝ
ٔ ب تببٛاٖ ببب ٝپببطٚغ" ٜزضياچبب ٝلببطٖ طالي ب " تطوٕٙؿببتاٖ ،اخببطاي پببطٚغٜٞبباي احببسا تاؾيؿببات
ٞيسضٚاِىتط ٘ٚيه ضال ٚ ٖٛؾب ًٙتبٛز ٜزض تاخيىؿبتاٖ ،احبسا ٘يطٌٚبا ٜلٙببط بتبا زض لطليعؾبتاٖ ٚ
ٕٞچٙيٗ طط ٞاي ؾػيٓ ؾاذت ٔراظٖ بب اظبىؿبتاٖ اقباضٕ٘ ٜبٛز .لطؿباا اخبطاي ٞبط يبه اظ ايبٗ
پطٚغٜٞا ٔٙابؽ بب ٔٛخٛز ضا تحت تاثيط لطاض ذٛاٞس زاز .بٙابطايٗ بايس پيف اظ البساْ بب ٝاخبطاي چٙبيٗ
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طط ٞاي

ٕٗ تبازَ اطالؾبات ببا زيٍبط وكبٛضٞاي شي٘فبؽ زض ٔٙطمب ،ٝابؿباز ٔرتّب

التهبازي،

ظيؿت ٔحيط  ٚاوِٛٛغيى بٖ ٔٛضز بطضؾ لطاض ٌيطز  ٚزض نٛضت ٘ياظ ايٗ طط ٞا ٔٛضز بباظبيٙ
 ٚتدسيس ٘ػط لطاض ٌيط٘س .زض ٕٞيٗ ضاؾتا لابُ شوط اؾت و ٝالّ وكبٛضٞاي ٔٙطمب ٝبب ٝبٟا٘ب ٝحفبع
اؾتمالَ  ٚضتؽ ٚابؿتٍ  ،اٍِٛي ذٛزوفاي لصاي ضا زض پيف ٌطتتٝا٘س  ٚالساْ ب ٝتِٛيس ٔحهب ٛت
ٔ وٙٙس و٘ ٝياظ ب ٝب ظيازي زاقت ٚ ٝباؾث تكاض بيف اظ پيف بط ٔٙابؽ ب ٔٙطم ٝذٛاٞس قس.
د) ايفاي ًقش فؼاالًِ جاهؼِ تيي الوللٔ :كاضوت تؿا ٘ ٝؾاظٔاٖٞا ٟ٘ ٚازٞاي ببيٗإِّّب
بطاي وٕه ب ٝوكٛضٞاي ٔٙطم ٝحيات اؾتٞ .ط چٙس الّ وكٛضٞاي ٔٙطم٘ ٝػط چٙبساٖ ٔؿباؾسي
٘ؿبت ب ٝايٗ ٟ٘ازٞاي بيٗ إِّّ اظ خّٕ ٝبا٘ه خٟا٘  ٚليط٘ ٜساض٘س .ب ٝؾٛٙاٖ ٔثباَ ٍٙٞبأ وب ٝزض
ؾاَ = 600ؾاظٔاٖ ُّٔ ٔتحس  ٚؾاظٔاٖ أٙيت ٕٞ ٚىاضي اضٚپا بطاي تكبىيُ يبه وٙفبطا٘ؽ ببيٗ
إِّّب "وبباٞف ذطببطات تغييببط ب ٞ ٚببٛا  ٚتبباثيط بٖ بببط ضٚي ٔٙببابؽ ب " زض تاخيىؿببتاٖ تببالـ
ٔ وطز٘س ،تطوٕٙؿتاٖ  ٚاظبىؿتاٖ اظ قطوت زض ايٗ اخالؼ ذٛززاضي ٕ٘ٛز٘س .با ايٗ ٚخبٛز خأؿبٝ
خٟا٘ ٘بايس ٘ؿبت ب ٝوٕياب ب زض ايٗ ٔٙطم ٚ ٝاثطات ظيؿت ٔحيطب بٖ اظ خّٕب ٝذكبه قبسٖ
زضياچ ٝبضاَ و ٝاثطات ظيؿبت ٔحيطب تطأٙطمبٝاي ٘يبع ذٛاٞبس زاقبت ،ذبأٛـ باقبس( .تطٚلب ،

 )7==-7>7 :78=6ايٗ ٟ٘ازٞا ٔ تٛا٘ٙس با اضائ ٝوٕهٞاي تٔ ٚ ٙاِ بطاي وٕه ب ٝوكبتٞباي
خايٍعيٗ و٘ ٝياظ ب ٝب وٕتطي زاض٘س ٕٞ ٚچٙيٗ وٕه ب ٝزض پيف ٌطتتٗ قيٜٞٛاي ٘ٛيٗ ٔبسيطيت
ؾط  ٚ ٝتما اي ب ب ٝايٗ ض٘ٚس وٕه وٙٙس.
ُ) استفادُ اس هٌاتغ جذيذ آب :پيكٟٙازٞاي لبّ  ٍٕٞزض ضاؾتاي اؾتفاز ٜنبحيحتبط اظ
ٔٙابؽ ب ٔٛخٛز زض ؾطح ّٔ ٙٔ ٚطم ٝاي لاببُ بطضؾب ا٘بسِٚ .ب ببا تٛخب ٝبب ٝوٕببٛز ٔٙبابؽ ب ،
طٚضت ياتتٗ ٔٙابؽ خسيس بطاي حُ ٔكىُ وكاٚضظي  ٚظيؿت ٔحيطب ٔٙطمب٘ ٝيبع بقبىاض اؾبت.
ا٘تماَ ب اظ ؾيبطي ضٚؾي ٝبٙٔ ٝطم ٝبؾياي ٔطوبعي اظ ططيبك تاؾبيؽ يبه وا٘باَ ا٘تمباِ اظ خّٕبٝ
پيكٟٙازٞاي اؾت و ٝزض بطذ تٛانُ ظٔا٘ بٚ ٝيػ ٜزض ٔٛالؽ ذكىؿاِ ٔطط ٔ قبٛزٞ .بط چٙبس
بٝضلٓ چكٓ ا٘ساظ ٔب ٟٓاخطاي چٙيٗ طط ٞاي با تٛخ ٝب ٝتبؿات ٔاِ  ٚظيؿبت ٔحيطب بٖ ،بب٘ ٝػبط
ٔ ضؾس و ٝضٚؾي٘ ٝيع ٕٔىٗ اؾت چٙساٖ ب ٔيُ ب ٝاخطاي بٖ ٘باقس چطا و ٝاٞطْ ٘فٛش خسيبسي زض
اذتياض ايٗ وكٛض ٔ ٌصاضز تبا وكبٛضٞاي ٔٙطمب ٝضا زض ضاؾبتاي ٔٙباتؽ ذبٛز ٕٞبطإ٘ ٜايبس( .وٙؿبا٘ ،
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; )88:-78=6:88با ايٗ ٚخٛز با تٛخ ٝب ٝچكٓ ا٘ساظ ٔب ٟٓتحمك چٙيٗ طط ٞاي ب٘ ٝػط ٔب ضؾبس
اؾتفاز ٜاظ ٔسيطيت نحيح تٛظيؽ  ٚاؾتفاز ٜبٟيٙب ٝاظ ٔٙبابؽ ب ٔٛخبٛز ببط پيٍيبطي تبأيٗ ٔٙبابؽ ب
خسيس اِٛٚيت ذٛاٙٞس زاقت.
ًتيجِگيزي
زض ٔدٕٛؼ ب٘چ ٝاظ ايٗ ٘ٛقتاض ٔ تبٛاٖ ٘تيدبٌ ٝطتبت ايبٗ اؾبت وب ٝوٕببٛز ٔٙبابؽ ب زض
زٞٝٞاي بت يى اظ ٔكىالت خسي الّ وكٛضٞاي خٟاٖ ذٛاٞبس ببٛز .ايبٗ ٔ ٛبٛؼ زض ٔٙباطك
پيطأ ٖٛايطاٖ اظ خّٕ ٝذاٚضٔيا٘ ٚ ٝبؾبياي ٔطوبعي ٘يبع اظ إٞيبت لاببُ تبٛخ ٟبطذبٛضزاض اؾبت ٚ
تاو ٖٛٙتاثيط ٔ ٕٟزض زيپّٕاؾ  ٚضٚابق وكٛضٞاي ايٗ ٔٙباطك زاقبت ٝاؾبتٚ .لبٛؼ بحبطاٖ وٕببٛز
ب ب ٝزِيُ اتعايف خٕؿيت ،تٛؾؿ ٝالتهازي ،ذكىؿاِ ٞاي احتٕاِ  ٚتغييبطات ب ٞ ٚبٛاي ببط
قست إٞيت ايٗ ٔٛ ٛؼ ذٛاٞس اتعٚز بٕٞ ٝيٗ زِيُ ٔٙابؽ ب ضا يى اظ ؾٛأُ ٔ ٟٓتبٙف زض لبطٖ
و ٔ ٘ٛٙزا٘ٙس .بؾياي ٔطوعي ٘يع اظ خّٕٕٞ ٝيٗ ٔٙاطك اؾت و ٝاذتالب ٘ػط ببط ؾبط بٟبط ٜببطزاضي
اظ ٔٙابؽ ب باؾث تٙفٞا ي ظيازي زض ضٚابق وكبٛضٞاي ايبٗ ٔٙطمب ٝقبس ٜاؾبت .تٛظيبؽ ٘أتٙاؾب
خغطاتياي ٔٙابؽ ب ؛ ٔكتطن ببٛزٖ الّب ٔٙبابؽ ببب ٔيباٖ وكبٛضٞا ،ضقبس خٕؿيبت ،ضاٞبطزٞبا ٚ
بط٘أٞٝاي ٌؿتطز ٜوكٛضٞاي ٔٙطم ٝبطاي تٛؾؿ ٝظٔيٗٞاي وكاٚضظي  ٚؾياؾت ذٛزوفباي لبصاي
 ٚزض ٟ٘ايت ٘اضؾاي لبٛا٘يٗ حمبٛق ببيٗ إِّبُ زض ٔبٛضز ٘حب ٜٛاؾبتفاز ٜاظ ٔٙبابؽ ب ٔكبتطن ايبٗ
ٔكىالت ضا تكسيس وطز ٜاؾت .بٙابطايٗ ٔدٕٛؼ ايٗ ؾٛأُ ؾال ٜٚبط ايٙى ٝزض حاَ حا بط اظ ؾٛأبُ
ؾٕس ٜاذتالب ٘ػط  ٚتٙف زض ٔٙطم ٔ ٝباقبٙس ،زض بيٙبس٘ ٜيبع اظ غطتيبت بحبطاٖ ظايب لاببُ تبٛخٟ
بطذٛضزاض٘س.
٘ىت ٝلابُ تٛخٟ٘ ٝاي زض ايٗ ذهبٛل ايبٗ اؾبت وب ٝؾبال ٜٚببط ٔالحػبات ز ٚخا٘بب ٝببيٗ
وكٛضٞاي ٔٙطم ٝبطذ باظيٍطاٖ تطأٙطمٝاي ٘يع بط ايبٗ تؿبأالت تباثيط ٌصاض٘بس .ضٚؾبي ٝببا٘فٛشتطيٗ
وكٛض ذاضخ زض ايٗ ٔٙطم ٝاؾت .اوثط وكٛضٞاي ٔٙطم ٝاظ ٘ػط التهازي ،ؾياؾ ٘ ٚػأ بب٘ ٝبٛؾ
ب ٝضٚؾيٚ ٝابؿتٝا٘س؛ لطؿاا حٕايت ضٚؾي ٝاظ ٔٛا ؽ ٞبط يبه اظ ايبٗ وكبٛضٞا زض ٔؿباز ت لبسضت ٚ
ا٘طغي ٔٙطم ٝتاثيط ٌصاض اؾتٕٞ .چٙا٘ى ٝپؽ اظ ؾفط اذيط ضئيؽ خٕٟبٛض ضٚؾبي ٝبب ٝتاقبىٙس  ٚأضبا
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چٙببس ٔٛاتمتٙأبب ٚ ٝياززاقببت تفببا ٓٞبببا ٕٞتبباي اظبببه ذببٛز ،ضٚؾببي ٝاظ ٔ ٛببؽ اظبىؿببتاٖ زض ظٔيٙببٝ
بٟط ٜبطزاضي اظ ٔٙبابؽ ب بؾبياي ٔطوبعي اظ خّٕب ٝتاخيىؿبتاٖ ،حٕايبت وبطز ٚ ٜاؾبالْ ٕ٘بٛز وبٝ
وكٛضٞاي قٕاَ ضٚزذا٘ٞٝاي "ؾيطزضيا" " ٚبٔٛزضيبا" ببٍٙٞ ٝباْ ططاحب  ٚؾباذت ٘يطٌٚباٜٞباي
خسيس بطق بايس ض ايت زيٍط وكٛضٞاي ٕٞؿباي ٚ ٝپباييٗ زؾبت ٔٙبابؽ ب ٔٙطمب ٝضا خّب وٙٙبس؛
ٔ ٛؿ ؤ ٝمأات تاخيىؿتاٖ بٖ ضا ببطذالب ٔٙباتؽ ّٔب ذبٛز لّٕبساز وبطز ٚ ٜبب ٝقبست ببا بٖ
ٔراِفت ٕ٘ٛز٘س .ايٗ تح ٛت  ٛٔ ٚؽٌيطيٞاي ٔتؿال بٖ ؾطزي ضٚاببق ضٚؾبي ٚ ٝتاخيىؿبتاٖ ضا
زض پ زاقت و ٝبا بطذٛضز ؾطز ٔمأات ضٚؾي ٝبا ضئيؽ خٕٟٛض تاخيىؿبتاٖ زض ٔؿبى ٛببطٚظ ياتبت.
(قطل ٞ )1389 ،ط چٙس بؿسٞا ضٚؾي ٝتالـ ٕ٘ٛز تا با تٙػيٓ ؾفطي زٚخا٘ب٘ ٝؿبت ب ٝبٟببٛز ٔٙاؾببات
الساْ ٕ٘ايس .بٙابطايٗ ٔكرم ٔ قٛز و ٝضٚؾي٘ ٝيع تبالـ زاضز تبا اظ اٞبطْ ب ٔ ٚكبىالت ٔٛخبٛز
زض بيٗ وكٛضٞاي ٔٙطم ٝزض ايٗ ذهٛل ،بطاي تأيٗ ٔٙاتؽ ذٛز اؾتفازٕ٘ ٜايس.
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